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Pakeitimas 83
Auke Zijlstra

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau 
pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en

Pakeitimas 84
Bastiaan Belder

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 dalis

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau 
pateiktą poziciją;

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. nl

Pakeitimas 85
Auke Zijlstra

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 a dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1a. nurodo, kad Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnis nėra 
tinkamas teisinis pagrindas priimti 
pasiūlymą;

Or. en
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Pakeitimas 86
Auke Zijlstra

Teisėkūros rezoliucijos projektas
1 b dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas Pakeitimas

1b. atkreipia dėmesį į tai, kad šiuo 
pasiūlymu pažeidžiamas nacionalinis 
suverenumas biudžeto srityje, todėl norint, 
kad Europos Komisija galėtų jį teisėtai 
pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai, 
reikėtų pakeisti Sutartį.

Or. en
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Pakeitimas 87
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) neaišku, kokius nuostolius patyrė 
Europos bankai nuo dabartinės 
tarptautinės finansų ir ekonomikos krizės 
pradžios, ir nėra žinoma, kiek ir kokių 
bankų pertvarkymo procedūros faktiškai 
turėtų būti pradėtos, jeigu būtų taikomi 
objektyvūs ir vienodi kriterijai. Iki 
2014 m. pabaigos taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą (BPM) turi būti 
atliktas testavimas nepalankiausiomis 
sąlygomis. Jeigu remiantis šiuo testavimu 
nepalankiausiomis sąlygomis kai kuriems 
bankams reikės papildomų lėšų, jas turėtų 
skirti šių bankų savininkai ir valstybės 
narės, kurios buvo atsakingos už jų 
priežiūrą. Bendras pertvarkymo 
mechanizmas gali būti taikomas tik po to, 
kai atliekama viso seniai įsigyto turto 
tarpuskaita, įvykdomi kapitalo 
reikalavimai, o bankų sistema laikoma 
tvirtesne ir kitais aspektais. Todėl bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų būti 
pradėtas taikyti tik po 2017 m.;

Or. en

Pakeitimas 88
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) skirtingose valstybėse narėse taikomos 
skirtingos nacionalinės pertvarkymo 

(2) skirtingose valstybėse narėse taikomos 
skirtingos nacionalinės pertvarkymo 
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taisyklės ir susijusi administracinė 
praktika, be to, Sąjungos lygmeniu 
nevykdomas vienodas sprendimų priėmimo 
procesas sprendžiant tarpvalstybinių bankų 
pertvarkymo klausimą, tai mažina šį 
pasitikėjimą ir didina rinkos nestabilumą, 
nes neužtikrinamas tikrumas ir galimybė 
numatyti, kokios bus galimos banko 
žlugimo pasekmės. Pertvarkymo 
sprendimai, priimti tik nacionaliniu 
lygmeniu, gali iškreipti konkurenciją ir 
galiausiai pakenkti vidaus rinkai;

taisyklės ir susijusi administracinė 
praktika, be to, Sąjungos lygmeniu 
nevykdomas vienodas sprendimų priėmimo 
procesas sprendžiant tarpvalstybinių bankų 
pertvarkymo klausimą, tai mažina šį 
pasitikėjimą ir didina rinkos nestabilumą, 
nes neužtikrinamas tikrumas ir galimybė 
numatyti, kokios bus galimos banko 
žlugimo pasekmės;

Or. en

Pakeitimas 89
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) vyriausybių ir bankininkystės 
sektoriaus sąsaja, kuri per krizę turėjo 
pražūtingų pasekmių visos Sąjungos 
ekonomikai, turėtų būti panaikinta, 
siekiant sumažinti dabartinį finansų rinkų 
susiskaidymą. Nors bankų sąjungos 
pamatas bus stabilus tik tuomet, kai bus 
sukurti visi trys ramsčiai, t. y. kai bus 
sukurtas bendras Europos indėlių 
garantijų sistemų mechanizmas, bendro 
pertvarkymo mechanizmo sukūrimas jau 
yra svarbus žingsnis šia linkme;

Or. de

Pakeitimas 90
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) dėl tam tikrų valstybių narių 
negebėjimo užtikrinti tinkamo institucijų 
veikimo pertvarkant bankus per 
pastaruosius metus išaugo bankų 
sektoriaus krizės padaryta žala;

Or. en

Pakeitimas 91
Ramon Tremosa i Balcells

Pasiūlymas dėl reglamento
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) nacionalinės valdžios institucijos gali 
turėti motyvų prieš taikydamos 
pertvarkymo procedūras gelbėti bankus 
valstybės lėšomis, taigi Europos bankų 
pertvarkymo mechanizmo sukūrimas bus 
svarbus siekiant sukurti vienodas sąlygas 
ir taikant labiau nešališką požiūrį spręsti, 
ar tam tikras bankas turi būti 
pertvarkytas;

Or. en

Pakeitimas 92
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva [...]13 tam tikru mastu buvo 
suderintos nacionalinių bankų pertvarkymo 
taisyklės ir nustatytas pertvarkymo 
institucijų bendradarbiavimas sprendžiant 

(6) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva [...]13 tam tikru mastu buvo 
suderintos nacionalinių bankų pertvarkymo 
taisyklės ir nustatytas pertvarkymo 
institucijų bendradarbiavimas sprendžiant 
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tarpvalstybinių bankų žlugimo klausimus. 
Tačiau Direktyva [...] numatytas 
suderinimas nėra visapusiškas, o
sprendimų priėmimo procesas nėra 
centralizuotas. Direktyva [...] iš esmės 
numatomos kiekvienos valstybės narės 
nacionalinėms institucijoms suteikiamos 
bendros pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, tačiau nacionalinėms 
institucijoms leidžiama savo nuožiūra 
pasirinkti, kaip tas priemones taikyti ir kaip 
naudoti nacionalinių finansavimo struktūrų 
lėšas pertvarkymo procedūroms paremti. 
Direktyva [...] nepanaikinama galimybė 
valstybėms narėms priimti atskirus ir 
galbūt nesuderinamus sprendimus, 
susijusius su tarpvalstybinių grupių 
pertvarkymu, kurie gali turėti įtakos 
bendroms pertvarkymo sąnaudoms. Be to, 
joje numatomos nacionalinės finansavimo 
struktūros, todėl nepakankamai 
sumažinama bankų priklausomybė nuo 
paramos iš nacionalinių biudžetų ir 
neužkertamas kelias valstybėms narėms 
skirtingai naudoti finansavimo struktūrų 
lėšas;

tarpvalstybinių bankų žlugimo klausimus. 
Tačiau sprendimų priėmimo procesas nėra 
centralizuotas. Direktyva [...] iš esmės 
numatomos kiekvienos valstybės narės 
nacionalinėms institucijoms suteikiamos 
bendros pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, tačiau nacionalinėms 
institucijoms leidžiama savo nuožiūra 
pasirinkti, kaip tas priemones taikyti ir kaip 
naudoti nacionalinių finansavimo struktūrų 
lėšas pertvarkymo procedūroms paremti. 
Direktyva [...] nepanaikinama galimybė 
valstybėms narėms priimti atskirus ir 
galbūt nesuderinamus sprendimus, 
susijusius su tarpvalstybinių grupių 
pertvarkymu, kurie gali turėti įtakos 
bendroms pertvarkymo sąnaudoms. Be to, 
joje numatomos nacionalinės finansavimo 
struktūros;

__________________ __________________
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, 
kuria nustatoma kredito įstaigų ir 
investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 
82/891/EB, 2001/24/EB, 2002/47/EB, 
2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 
2011/35/EB ir Reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010, OL C , , p. .

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, 
kuria nustatoma kredito įstaigų ir 
investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyvos 77/91/EEB, 
82/891/EB, 2001/24/EB, 2002/47/EB, 
2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB bei 
2011/35/EB ir Reglamentas (ES) 
Nr. 1093/2010, OL C , , p. .

Or. en

Pakeitimas 93
Bastiaan Belder

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti, kad dėl Sąjungos 
žlungančių bankų būtų priimami 
veiksmingi ir vienodi pertvarkymo 
sprendimai, įskaitant sprendimus dėl 
Sąjungos lygmeniu sutelktų lėšų 
panaudojimo, labai svarbu baigti kurti 
finansinių paslaugų vidaus rinką. Vidaus 
rinkoje bankų žlugimas vienoje valstybėje 
narėje gali paveikti visos Sąjungos 
finansų rinkų stabilumą. Veiksmingų ir 
vienodų pertvarkymo taisyklių bei vienodų 
pertvarkymo finansavimo sąlygų 
užtikrinimas visose valstybėse narėse 
visiškai atitinka ne tik valstybių narių, 
kuriose bankai veikia, bet ir apskritai visų 
valstybių narių interesus, kaip priemonė 
konkurencijai išsaugoti ir vidaus rinkos 
veikimui gerinti. Bankų sistemos vidaus 
rinkoje yra labai glaudžiai susijusios, 
bankų grupės yra tarptautinės, o bankai 
turi didelę užsienio turto procentinę dalį. 
Kadangi nėra bendro pertvarkymo 
mechanizmo, bankų krizės taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse turėtų didesnį neigiamą 
sisteminį poveikį taip pat ir 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse.
Bendro pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimas padidins dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, užkirs 
kelią krizių šalutiniam poveikiui 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 
padės visai vidaus rinkai sklandžiai veikti;

(7) Nepakankamai užtikrinamas krizės 
paliestų šalių bankų balansuose esančių 
blogų paskolų problemos sprendimas, nes 
nei nacionaliniu, nei Europos lygmeniu 
gelbėjimui nėra skiriama tiek lėšų, kad 
pakaktų kapitalo poreikiui patenkinti. 
Viešosios apsaugos priemonės nebuvimas 
kelia problemų, tuo labiau kad nėra 
pakankamai susitarta dėl protingo naštos 
pasidalijimo tarp valstybių narių, taip pat 
tarp valstybių narių ir euro zonos. Be to, 
reikalingi tvirti susitarimai, kurie padėtų 
išvengti panašaus skolų disbalanso euro 
zonoje ateityje. Kadangi nėra susitarta dėl 
jokių veiksmingų teisės aktų, bankų 
sąjunga, įskaitant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą ir bendrą bankų 
pertvarkymo fondą, nepageidautina;

Or. nl

Pakeitimas 94
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant užtikrinti, kad dėl Sąjungos 
žlungančių bankų būtų priimami 
veiksmingi ir vienodi pertvarkymo 
sprendimai, įskaitant sprendimus dėl 
Sąjungos lygmeniu sutelktų lėšų 
panaudojimo, labai svarbu baigti kurti 
finansinių paslaugų vidaus rinką. Vidaus 
rinkoje bankų žlugimas vienoje valstybėje 
narėje gali paveikti visos Sąjungos finansų 
rinkų stabilumą. Veiksmingų ir vienodų 
pertvarkymo taisyklių bei vienodų 
pertvarkymo finansavimo sąlygų 
užtikrinimas visose valstybėse narėse 
visiškai atitinka ne tik valstybių narių, 
kuriose bankai veikia, bet ir apskritai visų 
valstybių narių interesus, kaip priemonė 
konkurencijai išsaugoti ir vidaus rinkos 
veikimui gerinti. Bankų sistemos vidaus 
rinkoje yra labai glaudžiai susijusios, 
bankų grupės yra tarptautinės, o bankai turi 
didelę užsienio turto procentinę dalį. 
Kadangi nėra bendro pertvarkymo 
mechanizmo, bankų krizės taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse turėtų didesnį neigiamą
sisteminį poveikį taip pat ir 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse. 
Bendro pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimas padidins dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, užkirs 
kelią krizių šalutiniam poveikiui 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 
padės visai vidaus rinkai sklandžiai veikti;

(7) siekiant užtikrinti, kad dėl Sąjungos 
žlungančių bankų būtų priimami 
veiksmingi ir vienodi pertvarkymo 
sprendimai, įskaitant sprendimus dėl 
Sąjungos lygmeniu sutelktų lėšų 
panaudojimo, labai svarbu baigti kurti 
finansinių paslaugų vidaus rinką. Vidaus 
rinkoje bankų žlugimas vienoje valstybėje 
narėje gali paveikti visos Sąjungos finansų 
rinkų stabilumą. Veiksmingų ir vienodų 
pertvarkymo taisyklių bei vienodų 
pertvarkymo finansavimo sąlygų 
užtikrinimas visose valstybėse narėse 
visiškai atitinka ne tik valstybių narių, 
kuriose bankai veikia, bet ir apskritai visų 
valstybių narių interesus, kaip priemonė 
konkurencijai išsaugoti ir vidaus rinkos 
veikimui gerinti. Bankų sistemos vidaus 
rinkoje yra labai glaudžiai susijusios, 
bankų grupės yra tarptautinės, o bankai turi 
didelę užsienio turto procentinę dalį. 
Kadangi nėra bendro pertvarkymo 
mechanizmo, bankų krizės taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse turėtų didesnį neigiamą 
sisteminį poveikį taip pat ir 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse. 
Bendro pertvarkymo mechanizmo 
sukūrimas padidins dalyvaujančių 
valstybių narių bankų stabilumą, užkirs 
kelią krizių šalutiniam poveikiui 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse ir 
padės visai vidaus rinkai sklandžiai veikti.
Turi būti nustatyti skaidrūs ir 
dalyvaujančių, ir nedalyvaujančių 
valstybių narių institucijų 
bendradarbiavimo mechanizmai, be to, 
svarbu užtikrinti, kad nedalyvaujančios 
valstybės narės nebūtų diskriminuojamos;

Or. en
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Pakeitimas 95
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) siekiant atkurti pasitikėjimą bankų 
sektoriumi ir jo patikimumą, ECB atliks 
išsamų visų tiesiogiai prižiūrimų bankų 
balanso vertinimą. Dalyvaujančių 
valstybių narių bankų, kurių atžvilgiu 
ECB nevykdo tiesioginės priežiūros, 
atveju kompetentingos institucijos, 
bendradarbiaudamos su ECB, turėtų 
atlikti atitinkamą balanso vertinimą, kuris 
būtų proporcingas banko dydžiui ir verslo 
modeliui. Tai padėtų ne tik atkurti 
pasitikėjimą, bet ir užtikrinti, kad bus 
atliekamas visų bankų vertinimas;

Or. en

Pakeitimas 96
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) kiekviena esama ir nauja bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo sistema ES 
viduje turėtų būti reglamentuojama 
išimtinai Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva, kuria nustatoma kredito įstaigų 
ir investicinių įmonių gaivinimo ir 
pertvarkymo sistema;

Or. en

Pakeitimas 97
Danuta Maria Hübner
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) kadangi bendro priežiūros 
mechanizmo taikymo sritis yra siauresnė 
nei bendro pertvarkymo mechanizmo, gali 
atsitikti taip, kad bankas bus prižiūrimas 
vietos lygmeniu, bet pertvarkomas 
centralizuotai. Taigi gali iškilti 
koordinavimo problemų, todėl teisės akte 
dėl bendro pertvarkymo mechanizmo 
turėtų būti numatytos nuostatos šioms 
problemoms spręsti;

Or. en

Pakeitimas 98
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atsakomybė ir kontrolė bankų 
sąjungoje turėtų vykti tuo pačiu lygmeniu, 
t. y. tiesiogiai Europos lygmeniu 
prižiūrimi bankai turėtų būti ir 
pertvarkomi tiesiogiai Europos lygmeniu. 
Už kredito įstaigas, kurios prižiūrimos 
daugiausia nacionaliniu lygmeniu taikant 
bendrą pertvarkymo mechanizmą, 
atitinkamai turėtų būti atsakinga 
nacionalinė priežiūros institucija;

Or. de

Pakeitimas 99
Danuta Maria Hübner



AM\1006888LT.doc 13/181 PE521.747v01-00

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) bendras priežiūros mechanizmas 
suteikia galimybę euro zonai 
nepriklausančiai valstybei narei nutraukti 
savo glaudų bendradarbiavimą taikant 
BPM. Taigi gali susidaryti situacija, kai 
valstybė narė nusprendžia pasitraukti iš 
BPM, bet jos teritorijoje veikia institucija, 
kuri gauna pertvarkymo finansavimą iš 
bendro pertvarkymo mechanizmo fondo. 
Teisės akte dėl bendro pertvarkymo 
mechanizmo turėtų būti numatytos 
nuostatos šiai problemai spręsti; 

Or. en

Pakeitimas 100
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nors taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą nedalyvaujančių valstybių 
narių bankai nacionaliniu lygmeniu 
naudojasi suderintomis priežiūros, 
pertvarkymo ir finansinio stabilumo 
stiprinimo priemonėmis, taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams taikomos 
Sąjungos priežiūros priemonės ir 
nacionalinės pertvarkymo ir finansinio 
stabilumo stiprinimo priemonės. Dėl tokio 
nesuderinimo sukuriama nepalanki 
konkurencinė padėtis taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams, palyginti su 
nedalyvaujančių valstybių narių bankais. 
Kadangi priežiūra ir pertvarkymas pagal 
bendrą priežiūros mechanizmą vykdomi 

(9) nors taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą nedalyvaujančių valstybių 
narių bankai nacionaliniu lygmeniu 
naudojasi suderintomis priežiūros, 
pertvarkymo ir finansinio stabilumo 
stiprinimo priemonėmis, taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams taikomos 
Sąjungos priežiūros priemonės ir 
nacionalinės pertvarkymo ir finansinio 
stabilumo stiprinimo priemonės. Dėl tokio 
nesuderinimo sukuriama nepalanki 
konkurencinė padėtis taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams, palyginti su 
nedalyvaujančių valstybių narių bankais. 
Kadangi priežiūra ir pertvarkymas pagal 
bendrą priežiūros mechanizmą vykdomi 
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skirtingais lygmenimis, intervencija į 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančių valstybių narių bankus ir jų 
pertvarkymas nebūtų toks greitas, 
nuoseklus ir veiksmingas kaip taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančių valstybių narių bankų 
atveju. Tai turi neigiamų pasekmių šių
bankų finansavimo išlaidoms ir sukuria 
nepalankią konkurencinę padėtį, turinčią 
neigiamą poveikį valstybėms narėms, 
kuriose tie bankai veikia, ir visam vidaus 
rinkos veikimui. Todėl centralizuotas 
pertvarkymo mechanizmas visiems
bankams, veikiantiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas;

skirtingais lygmenimis, intervencija į 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančių valstybių narių bankus ir jų 
pertvarkymas nebūtų toks greitas, 
nuoseklus ir veiksmingas kaip taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančių valstybių narių bankų 
atveju. Tai turi neigiamų pasekmių šių 
bankų finansavimo išlaidoms ir sukuria 
nepalankią konkurencinę padėtį, turinčią 
neigiamą poveikį valstybėms narėms, 
kuriose tie bankai veikia, ir visam vidaus 
rinkos veikimui. Todėl centralizuotas 
pertvarkymo mechanizmas bankams, kurie 
veikia taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą dalyvaujančiose valstybėse 
narėse ir kurių atžvilgiu ECB vykdo 
tiesioginę priežiūrą, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas;

Or. en

Pakeitimas 101
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) nors taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą nedalyvaujančių valstybių 
narių bankai nacionaliniu lygmeniu 
naudojasi suderintomis priežiūros, 
pertvarkymo ir finansinio stabilumo 
stiprinimo priemonėmis, taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams taikomos 
Sąjungos priežiūros priemonės ir 
nacionalinės pertvarkymo ir finansinio 
stabilumo stiprinimo priemonės. Dėl tokio 
nesuderinimo sukuriama nepalanki 
konkurencinė padėtis taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių
valstybių narių bankams, palyginti su 
nedalyvaujančių valstybių narių bankais. 

(9) nors taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą nedalyvaujančių valstybių 
narių bankai nacionaliniu lygmeniu 
naudojasi suderintomis priežiūros, 
pertvarkymo ir finansinio stabilumo 
stiprinimo priemonėmis, taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams taikomos 
Sąjungos priežiūros priemonės ir 
nacionalinės pertvarkymo ir finansinio 
stabilumo stiprinimo priemonės. Dėl tokio 
nesuderinimo sukuriama nepalanki 
konkurencinė padėtis taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančių 
valstybių narių bankams, palyginti su 
nedalyvaujančių valstybių narių bankais. 
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Kadangi priežiūra ir pertvarkymas pagal 
bendrą priežiūros mechanizmą vykdomi 
skirtingais lygmenimis, intervencija į 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančių valstybių narių bankus ir jų 
pertvarkymas nebūtų toks greitas, 
nuoseklus ir veiksmingas kaip taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančių valstybių narių bankų 
atveju. Tai turi neigiamų pasekmių šių 
bankų finansavimo išlaidoms ir sukuria 
nepalankią konkurencinę padėtį, turinčią 
neigiamą poveikį valstybėms narėms, 
kuriose tie bankai veikia, ir visam vidaus 
rinkos veikimui. Todėl centralizuotas 
pertvarkymo mechanizmas visiems 
bankams, veikiantiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas;

Kadangi priežiūra ir pertvarkymas pagal 
bendrą priežiūros mechanizmą vykdomi 
skirtingais lygmenimis, intervencija į 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančių valstybių narių bankus ir jų 
pertvarkymas nebūtų toks greitas, 
nuoseklus ir veiksmingas kaip taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančių valstybių narių bankų 
atveju. Tai turi neigiamų pasekmių šių 
bankų finansavimo išlaidoms ir sukuria 
nepalankią konkurencinę padėtį, turinčią 
neigiamą poveikį valstybėms narėms, 
kuriose tie bankai veikia, ir visam vidaus 
rinkos veikimui. Todėl centralizuotas 
pertvarkymo mechanizmas visiems 
bankams, veikiantiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse, yra labai svarbus 
siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas.
Tai labai svarbu siekiant užtikrinti vidaus 
rinkos veikimą. Sukūrus bendrą 
pertvarkymo mechanizmą neturėtų būti 
diskriminuojamos nedalyvaujančios 
valstybės narės, pvz., pertvarkant 
tarpvalstybinius bankus;

Or. en

Pakeitimas 102
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) dalijimasis atsakomybe už 
pertvarkymą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis turėtų būti suderintas su 
dalijimusi atsakomybe už priežiūrą šiais 
lygmenimis. Jei priežiūra valstybėje narėje 
toliau lieka nacionalinė, ta valstybė narė 
turėtų toliau likti atsakinga už banko 
žlugimo finansines pasekmes. Todėl 
bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų 

(10) dalijimasis atsakomybe už 
pertvarkymą nacionaliniu ir Sąjungos 
lygmenimis turėtų būti suderintas su 
dalijimusi atsakomybe už priežiūrą šiais 
lygmenimis. Jei priežiūra valstybėje narėje 
toliau lieka nacionalinė, ta valstybė narė 
turėtų toliau likti atsakinga už banko 
žlugimo finansines pasekmes. Todėl 
bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų 
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būti taikomas tik bankams ir finansų 
įstaigoms, įsisteigtiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir ECB prižiūrimiems 
pagal bendro priežiūros mechanizmo 
sistemą. Bankams, įsteigtiems taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse, 
bendras pertvarkymo mechanizmas 
neturėtų būti taikomas. Jei tokioms 
valstybėms narėms bendras pertvarkymo 
mechanizmas būtų taikomas, būtų 
sukurtos klaidingos paskatos. Visų pirma 
šių valstybių narių priežiūros institucijos 
gali būti atlaidesnės jų jurisdikcijose 
esantiems bankams, nes joms netektų 
patirti visos finansinės rizikos už tų bankų 
žlugimą. Todėl, siekiant užtikrinti 
analogiją su bendru priežiūros 
mechanizmu, bendras pertvarkymo 
mechanizmas turėtų būti taikomas taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
dalyvaujančioms valstybėms narėms. Kai 
valstybės narės prisijungia prie bendro 
priežiūros mechanizmo, jos taip pat turėtų 
savaime taikyti bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Galiausiai tikimasi, kad 
bendras pertvarkymo mechanizmas bus 
taikomas visoje vidaus rinkoje;

būti taikomas tik bankams ir finansų 
įstaigoms, įsisteigtiems taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą dalyvaujančiose 
valstybėse narėse ir ECB prižiūrimiems 
pagal bendro priežiūros mechanizmo 
sistemą. Bankams, įsteigtiems taikant 
bendrą priežiūros mechanizmą 
nedalyvaujančiose valstybėse narėse, 
bendras pertvarkymo mechanizmas 
neturėtų būti taikomas. Jei tokioms 
valstybėms narėms bendras pertvarkymo 
mechanizmas būtų taikomas, pasikartotų 
jurisdikcijos kolizijos problema, kurią 
šiuo reglamentu dėl bendro priežiūros 
mechanizmo siekiama išspręsti. Todėl, 
siekiant užtikrinti analogiją su bendru 
priežiūros mechanizmu, bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų būti 
taikomas taikant bendrą priežiūros 
mechanizmą dalyvaujančioms valstybėms 
narėms. Kai valstybės narės prisijungia 
prie bendro priežiūros mechanizmo, jos 
taip pat turėtų savaime taikyti bendrą 
pertvarkymo mechanizmą. Galiausiai 
tikimasi, kad bendras pertvarkymo 
mechanizmas bus taikomas visoje vidaus 
rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 103
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) kuriant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą ir kartu atsižvelgiant į tai, 
kas buvo nuveikta taikant BPM, Valdyba 
turėtų būti atsakinga už susitarimo 
memorandumo, numatančio taisykles ir 
tvarką, kurias turės taikyti nacionalinės 
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pertvarkymo institucijos ir Valdyba, 
parengimą; Valdyba turėtų būti atsakinga 
už kredito įstaigų, kurių atžvilgiu ECB 
pagal BPM sistemą vykdo tiesioginę 
priežiūrą, taip pat visų tarptautinių 
institucijų ir grupių pertvarkymo planų 
parengimą, o nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų būti atsakingos už 
kredito įstaigų, kurios veikia išimtinai 
valstybėje narėje ir nėra tarpvalstybiniai 
subjektai, pertvarkymo planų, kurie 
visada galutinai patvirtinami Valdybos, 
parengimą; Tas pats principas, 
grindžiamas stipriu ir glaudžiu 
bendradarbiavimu, turėtų būti taikomas 
priimant pertvarkymo programas ir 
priemones;

Or. en

Pakeitimas 104
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) bankų sąjungos sukūrimas yra 
projektas, kuris, t. y. jo tikslai ir 
nenumatytos pasekmės, neturėtų būti 
nuvertinti. Nors reikalinga bendra 
finansinė sistema, Europos institucijos ir
valstybės narės turėtų suderinti savo 
nuomones apie šį projektą, kad būtų iki 
galo sukurta patikima ir sėkmingai 
veikianti sistema; 

Or. en

Pakeitimas 105
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10c) turi būti rasta nuspėjamumo ir 
lankstumo pusiausvyra, kad nekiltų 
pavojus mūsų bankų sistemos ateičiai; 
turėtų būti suderintos centrinių valdžios 
institucijų ir nacionalinių valdžios 
institucijų funkcijos ir niekada neturėtų 
būti nuvertintas svarbus nacionalinėms 
valdžios institucijoms tenkantis vaidmuo; 
turėtų būti atidžiai įvertintas viso projekto 
poveikis vyresnio amžiaus neapdraustiems 
kreditoriams, įskaitant tai, kad 
pertvarkant bankus galima tikėtis 
mažesnių nuostolių, nei jų nemokumo 
atveju;

Or. en

Pakeitimas 106
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
10 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10d) prieš įsigaliojant bendram 
priežiūros mechanizmui turėtų būti kuo 
geriau suderintos Direktyvos dėl kredito 
įmonių gaivinimo nuostatos ir bendras 
pertvarkymo mechanizmas, pirmiausia 
siekiant išvengti neigiamų nenumatytų 
galimo kredito įstaigų pertvarkymo 
pasekmių, galinčių atsirasti pereinamuoju 
laikotarpiu, ypač valstybėse narėse, 
kuriose didelė valstybės kredito rizika;

Or. en
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Pakeitimas 107
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis 
pagrindinėmis laisvėmis arba neleisti 
iškraipyti konkurenciją vidaus rinkoje dėl 
skirtingos nacionalinės praktikos. Fondą 
turėtų tiesiogiai finansuoti bankai ir jo 
lėšos turėtų būti telkiamos Sąjungos 
lygmeniu, kad pertvarkymo išteklius būtų 
galima objektyviai paskirstyti visose 
valstybėse narėse ir taip didinti finansinį 
stabilumą ir riboti ryšį tarp atskirų 
valstybių narių numatomos fiskalinės 
būklės ir tose valstybėse narėse veikiančių 
bankų ir įmonių finansavimo išlaidų;

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Fondą turėtų tiesiogiai 
finansuoti bankai ir jo lėšos turėtų būti 
telkiamos Sąjungos lygmeniu, kad 
pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių didelių, 
sistemiškai svarbių bankų ir įmonių 
finansavimo išlaidų. Kredito įstaigoms, 
kurios moka įnašus į Bendrą bankų 
pertvarkymo fondą, turėtų būti netaikoma 
prievolė mokėti įnašus į nacionalinius 
pertvarkymo fondus, siekiant išvengti 
dvigubo mokėjimo;

Or. de

Pakeitimas 108
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 

(11) Nacionaliniai bankų pertvarkymo 
fondai (toliau – Fondas) yra esminis 
elementas, be kurio bendras pertvarkymo 
mechanizmas neveiktų tinkamai. 
Skirtingos nacionalinės finansavimo 
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bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų;

sistemos iškreiptų vienodų bankų 
pertvarkymo taisyklių taikymą vidaus 
rinkoje. Fondas turėtų padėti užtikrinti 
vienodą administracinę pertvarkymo 
finansavimo praktiką ir neleisti kurti kliūtis 
naudotis pagrindinėmis laisvėmis arba 
neleisti iškraipyti konkurenciją vidaus 
rinkoje dėl skirtingos nacionalinės 
praktikos. Nacionalinius fondus turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse. Tik valstybių narių, kuriose veikia 
pertvarkomas bankas, nacionaliniai 
pertvarkymo fondai turėtų dalyvauti 
finansavime, kuris būtų proporcingas 
finansinės veiklos daliai, ir taip didinti 
finansinį stabilumą ir riboti ryšį tarp atskirų 
valstybių narių numatomos fiskalinės 
būklės ir tose valstybėse narėse veikiančių 
bankų ir įmonių finansavimo išlaidų;.

Or. en

Pakeitimas 109
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
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tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų;

tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų. Dalyvaujantys 
bankai turėtų prisidėti prie vienos 
schemos, t. y. prie nacionalinio arba 
bendro pertvarkymo fondo, finansavimo; 

Or. en

Pakeitimas 110
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų;

(11) Bendras bankų pertvarkymo fondas 
(toliau – Fondas) yra esminis elementas, be 
kurio bendras pertvarkymo mechanizmas 
neveiktų tinkamai. Skirtingos nacionalinės 
finansavimo sistemos iškreiptų vienodų 
bankų pertvarkymo taisyklių taikymą 
vidaus rinkoje. Fondas turėtų padėti 
užtikrinti vienodą administracinę 
pertvarkymo finansavimo praktiką ir 
neleisti kurti kliūtis naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis arba neleisti iškraipyti 
konkurenciją vidaus rinkoje dėl skirtingos 
nacionalinės praktikos. Fondą turėtų 
tiesiogiai finansuoti bankai ir jo lėšos 
turėtų būti telkiamos Sąjungos lygmeniu, 
kad pertvarkymo išteklius būtų galima 
objektyviai paskirstyti visose valstybėse 
narėse ir taip didinti finansinį stabilumą ir 
riboti ryšį tarp atskirų valstybių narių 
numatomos fiskalinės būklės ir tose 
valstybėse narėse veikiančių bankų ir 
įmonių finansavimo išlaidų; Siekiant 
išlaikyti teisinį pagrindą, numatytą SESV 
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114 straipsnyje, ir toliau riboti šį ryšį, 
turėtų būti draudžiama taikant bendrą 
pertvarkymo mechanizmą priimti 
sprendimus, kurie turėtų tiesioginės 
neigiamos įtakos valstybių narių fiskalinei 
atsakomybei;

Or. en

Pakeitimas 111
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad bendra Sąjungos pertvarkymo 
institucija dalyvaujančiose valstybėse 
narėse centralizuotai taikytų Direktyvoje 
[...] nustatytas bankų pertvarkymo 
taisykles, galima užtikrinti tik tuo atveju, 
jeigu bendro pertvarkymo mechanizmo 
steigimą ir veikimą reglamentuojančios 
taisyklės tiesiogiai taikomos valstybėse 
narėse, siekiant valstybėse narėse išvengti 
skirtingo jų aiškinimo. Tai turėtų būti 
apskritai naudinga vidaus rinkai, nes padės 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti 
kliūčių laisvai naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis ne tik dalyvaujančiose valstybėse 
narėse, bet ir visoje vidaus rinkoje;

(13) kad bendra Sąjungos pertvarkymo 
institucija dalyvaujančiose valstybėse 
narėse centralizuotai taikytų Direktyvoje 
[...] nustatytas bankų pertvarkymo 
taisykles, galima užtikrinti tik tuo atveju, 
jeigu bendro pertvarkymo mechanizmo 
steigimą ir veikimą reglamentuojančios 
taisyklės tiesiogiai taikomos valstybėse 
narėse, siekiant valstybėse narėse išvengti 
skirtingo jų aiškinimo. Siekiant užtikrinti 
suderintą pertvarkymo priemonių 
taikymą, valdyba kartu su Komisija turėtų 
priimti pertvarkymo vadovą, kuriame būtų 
pateiktos aiškios ir išsamios Direktyvoje 
[…] numatytų pertvarkymo priemonių 
taikymo rekomendacijos. Tai turėtų būti 
apskritai naudinga vidaus rinkai, nes padės 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti 
kliūčių laisvai naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis ne tik dalyvaujančiose valstybėse 
narėse, bet ir visoje vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 112
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) kad bendra Sąjungos pertvarkymo 
institucija dalyvaujančiose valstybėse 
narėse centralizuotai taikytų Direktyvoje 
[...] nustatytas bankų pertvarkymo 
taisykles, galima užtikrinti tik tuo atveju, 
jeigu bendro pertvarkymo mechanizmo 
steigimą ir veikimą reglamentuojančios 
taisyklės tiesiogiai taikomos valstybėse 
narėse, siekiant valstybėse narėse išvengti 
skirtingo jų aiškinimo. Tai turėtų būti 
apskritai naudinga vidaus rinkai, nes padės 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti 
kliūčių laisvai naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis ne tik dalyvaujančiose valstybėse 
narėse, bet ir visoje vidaus rinkoje;

(13) kad bendra Sąjungos pertvarkymo 
priemonė dalyvaujančiose valstybėse 
narėse centralizuotai taikytų Direktyvoje 
[...] nustatytas bankų pertvarkymo 
taisykles, galima užtikrinti tik tuo atveju, 
jeigu bendro pertvarkymo mechanizmo 
steigimą ir veikimą reglamentuojančios 
taisyklės tiesiogiai taikomos valstybėse 
narėse, siekiant valstybėse narėse išvengti 
skirtingo jų aiškinimo. Tai turėtų būti 
apskritai naudinga vidaus rinkai, nes padės 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir išvengti 
kliūčių laisvai naudotis pagrindinėmis 
laisvėmis ne tik dalyvaujančiose valstybėse 
narėse, bet ir visoje vidaus rinkoje;

Or. en

Pakeitimas 113
Peter Simon, Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į Tarybos reglamento 
(ES) Nr. .../... taikymo sritį, bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų apimti 
visas dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtas kredito įstaigas. Tačiau pagal 
bendro pertvarkymo mechanizmo sistemą 
turėtų būti įmanoma tiesiogiai pertvarkyti 
bet kokią dalyvaujančios valstybės narės 
kredito įstaigą, kad vidaus rinkoje 
vykstant pertvarkymo procesui 
žlungančios įstaigos ir kreditoriai nebūtų 
vertinami skirtingai. Jei ECB vykdo 
konsoliduotą patronuojančiųjų įmonių, 
investicinių įmonių ir finansų įstaigų 
priežiūrą, joms turėtų būti taikomas 

(14) atsakomybė ir kontrolė bankų 
sąjungoje turėtų vykti tuo pačiu lygmeniu. 
Tiesiogiai Europos lygmeniu prižiūrimi 
bankai turėtų būti ir pertvarkomi 
tiesiogiai Europos lygmeniu. Todėl
bendras pertvarkymo mechanizmas turėtų 
apimti visas kredito įstaigas, kurias 
tiesiogiai prižiūri ECB. Jei ECB vykdo 
konsoliduotą patronuojančiųjų įmonių, 
investicinių įmonių ir finansų įstaigų 
priežiūrą, joms turėtų būti taikomas 
bendras pertvarkymo mechanizmas. Nors 
ECB nevykdys atskiros tų įstaigų 
priežiūros, ji bus vienintelė priežiūros 
įstaiga, kuri turės bendrą supratimą apie 
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bendras pertvarkymo mechanizmas. Nors 
ECB nevykdys atskiros tų įstaigų 
priežiūros, ji bus vienintelė priežiūros 
įstaiga, kuri turės bendrą supratimą apie 
riziką, kurią patiria grupė ir netiesiogiai 
atskiri jos nariai. Jeigu subjektams, 
kuriems taikoma konsoliduota ECB 
priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 
sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;

riziką, kurią patiria grupė ir netiesiogiai 
atskiri jos nariai. Jeigu subjektams, 
kuriems taikoma konsoliduota ECB 
priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 
sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;

Or. de

Pakeitimas 114
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į Tarybos reglamento 
(ES) Nr. .../... taikymo sritį, bendras
pertvarkymo mechanizmas turėtų apimti 
visas dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtas kredito įstaigas. Tačiau pagal 
bendro pertvarkymo mechanizmo sistemą 
turėtų būti įmanoma tiesiogiai pertvarkyti 
bet kokią dalyvaujančios valstybės narės 
kredito įstaigą, kad vidaus rinkoje 
vykstant pertvarkymo procesui 
žlungančios įstaigos ir kreditoriai nebūtų 
vertinami skirtingai. Jei ECB vykdo 
konsoliduotą patronuojančiųjų įmonių, 
investicinių įmonių ir finansų įstaigų 
priežiūrą, joms turėtų būti taikomas 
bendras pertvarkymo mechanizmas. Nors 
ECB nevykdys atskiros tų įstaigų 
priežiūros, ji bus vienintelė priežiūros 
įstaiga, kuri turės bendrą supratimą apie 
riziką, kurią patiria grupė ir netiesiogiai 
atskiri jos nariai. Jeigu subjektams, 

(14) bankų sąjungoje reikėtų atskirti 
kredito įstaigų priežiūrą ir pertvarkymą 
Europos ir nacionaliniu lygiu. Kredito 
įstaigos, kurios yra tiesiogiai prižiūrimos 
Europos lygmeniu pagal bendro priežiūros
mechanizmo sistemą, turėtų patekti į šio 
reglamento taikymo sritį. Taigi bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų apimti 
visas kredito įstaigas, kurias tiesiogiai 
prižiūri ECB. Kredito įstaigos, kurios 
prižiūrimos nacionaliniu lygmeniu, turėtų 
būti pertvarkomos taip pat nacionaliniu 
lygmeniu. Jei ECB vykdo konsoliduotą 
patronuojančiųjų įmonių, investicinių 
įmonių ir finansų įstaigų priežiūrą, joms 
turėtų būti taikomas bendras pertvarkymo 
mechanizmas. Nors ECB nevykdys 
atskiros tų įstaigų priežiūros, ji bus 
vienintelė priežiūros įstaiga, kuri turės 
bendrą supratimą apie riziką, kurią patiria 
grupė ir netiesiogiai atskiri jos nariai. Jeigu 
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kuriems taikoma konsoliduota ECB 
priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 
sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;

subjektams, kuriems taikoma konsoliduota 
ECB priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 
sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;

Or. en

Pakeitimas 115
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) atsižvelgiant į Tarybos reglamento 
(ES) Nr. .../... taikymo sritį, bendras 
pertvarkymo mechanizmas turėtų apimti 
visas dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtas kredito įstaigas. Tačiau pagal 
bendro pertvarkymo mechanizmo sistemą 
turėtų būti įmanoma tiesiogiai pertvarkyti 
bet kokią dalyvaujančios valstybės narės 
kredito įstaigą, kad vidaus rinkoje 
vykstant pertvarkymo procesui 
žlungančios įstaigos ir kreditoriai nebūtų 
vertinami skirtingai. Jei ECB vykdo 
konsoliduotą patronuojančiųjų įmonių, 
investicinių įmonių ir finansų įstaigų 
priežiūrą, joms turėtų būti taikomas 
bendras pertvarkymo mechanizmas. Nors 
ECB nevykdys atskiros tų įstaigų 
priežiūros, ji bus vienintelė priežiūros 
įstaiga, kuri turės bendrą supratimą apie 
riziką, kurią patiria grupė ir netiesiogiai 
atskiri jos nariai. Jeigu subjektams, 
kuriems taikoma konsoliduota ECB 
priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 

(14) Jei ECB vykdo konsoliduotą 
patronuojančiųjų įmonių, investicinių 
įmonių ir finansų įstaigų priežiūrą, joms 
turėtų būti taikomas bendras pertvarkymo 
mechanizmas. Nors ECB nevykdys 
atskiros tų įstaigų priežiūros, ji bus 
vienintelė priežiūros įstaiga, kuri turės 
bendrą supratimą apie riziką, kurią patiria 
grupė ir netiesiogiai atskiri jos nariai. Jeigu 
subjektams, kuriems taikoma konsoliduota 
ECB priežiūra, nebūtų taikomas bendras 
pertvarkymo mechanizmas, būtų 
neįmanoma planuoti bankų grupių 
pertvarkymą ir priimti grupės pertvarkymo 
strategiją, todėl bet kokie pertvarkymo 
sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;
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sprendimai būtų kur kas mažiau 
veiksmingi;

Or. en

Pakeitimas 116
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą sprendimai turėtų būti 
priimami tinkamiausiu lygmeniu;

(15) pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą sprendimai turėtų būti 
priimami tinkamiausiu lygmeniu. Todėl 
turėtų būti įsteigta bendro pertvarkymo 
mechanizmo Pertvarkymo valdyba (toliau 
– Valdyba), kuri veiktų kaip bendra 
pertvarkymo institucija;

Or. en

Pakeitimas 117
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą sprendimai turėtų būti 
priimami tinkamiausiu lygmeniu;

(15) pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą sprendimai turėtų būti 
priimami tinkamiausiu lygmeniu. Valdybai 
ir ypač valdybos vykdomajai sesijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai parengti ir priimti 
visus reikiamus sprendimus, susijusius su 
pertvarkymo procedūra, tuo pat metu 
atsižvelgiant į Komisijos vaidmenį, 
nustatytą SESV, ypač jos 114 ir 
107 straipsniuose;

Or. en
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Pakeitimas 118
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai. 
Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija 
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir 
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios 
pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 
nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis 16 straipsnio 6 dalies pakeitimu, Komisija neatlieka pagrindinio vaidmens vykdant 
pertvarkymo procedūrą ir neturi galių priimti sprendimų, susijusių su kredito įstaigos 
pertvarkymu. Taigi Komisija negali nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, nes taip būtų peržengtos 
jos kompetencijos ribos.

Pakeitimas 119
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai.
Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija 
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios 
pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 
nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB, remdamasis kriterijais, 
nustatytais Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje (BGPD), 
nusprendžia, ar pertvarkyti įstaigą.
Valdyba turėtų nuspręsti dėl aiškios ir 
išsamios pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
buveinės valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija. Pagal šią sistemą 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl pertvarkymo 
schemos ir nurodyti buveinės valstybės 
narės ir, jei reikia, taip pat priimančios 
valstybės narės nacionalinėms 
pertvarkymo institucijoms pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, kurie turėtų būti 
vykdomi nacionaliniu lygmeniu;

Or. en

Pagrindimas

Remiantis ECON pozicija dėl Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos (BGPD), turi būti 
numatyta kompetentinga institucija (ECB taikant bendrą priežiūros mechanizmą), kuri 
priimtų sprendimą dėl pertvarkymo.

Pakeitimas 120
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
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arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai. 
Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir 
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios
pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 
nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. Todėl jeigu ECB mano, kad 
įstaiga žlunga arba gali žlugti, jis turėtų 
pranešti apie tai Valdybai. Valdyba, 
gavusi ECB pranešimą, turėtų parengti 
pertvarkymo schemą, grindžiamą 
pertvarkymo planais, Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvos (BGPD) […] 
nuostatomis ir Komisijos nustatytomis 
valstybės pagalbos taisyklėmis, ir nurodyti 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
kurie turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en

Pakeitimas 121
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai.
Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir 
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios
pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 

(16) ECB priežiūros valdyba, kaip 
priežiūros institucija taikant bendrą 
priežiūros mechanizmą, gali geriausiai 
įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga arba 
tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti Komisijai sprendimo, ar 
pertvarkyti įstaigą, projektą. Į šį 
sprendimo projektą turėtų būti įtraukta 
rekomendacija dėl pertvarkymo priemonių
sistemos ir, jei reikia, Fondo naudojimo 
sistemos. Komisija turėtų nuspręsti 
patvirtinti sprendimo projektą 
atsižvelgdama į būtinybę užtikrinti įvairių 
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nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

interesų pusiausvyrą. Pagal šią sistemą 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl pertvarkymo 
schemos ir nurodyti nacionalinėms 
pertvarkymo institucijoms pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, kurie turėtų būti 
vykdomi nacionaliniu lygmeniu. Komisija 
gali paprašyti Valdybos persvarstyti savo 
sprendimo projektą;

Or. en

Pakeitimas 122
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba turėtų 
pateikti rekomendaciją Komisijai. 
Atsižvelgiant į tai, kad reikia suderinti 
įvairius susijusius interesus, Komisija 
turėtų nuspręsti, ar pertvarkyti įstaigą, ir 
turėtų nuspręsti dėl aiškios ir išsamios 
pertvarkymo sistemos, nustatant 
pertvarkymo veiksmus, kurių turi imtis 
Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba turėtų 
nuspręsti dėl pertvarkymo schemos ir 
nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, kurie turėtų būti vykdomi 
nacionaliniu lygmeniu;

(16) ECB, kaip priežiūros institucija 
taikant bendrą priežiūros mechanizmą, gali 
geriausiai įvertinti, ar kredito įstaiga žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir ar nėra pagrindo 
manyti, kad bet kokiais kitais privačiojo 
sektoriaus arba priežiūros veiksmais per 
pagrįstą laikotarpį būtų užkirstas kelias 
žlugimui. ECB pranešus, Valdyba savo 
vykdomojoje sesijoje turėtų pateikti 
rekomendaciją Komisijai. Atsižvelgiant į
tai, kad reikia suderinti įvairius susijusius 
interesus, Komisija turėtų nuspręsti, ar 
pertvarkyti įstaigą, ir turėtų nuspręsti dėl 
aiškios ir išsamios pertvarkymo sistemos, 
nustatant pertvarkymo veiksmus, kurių turi 
imtis Valdyba. Pagal šią sistemą Valdyba 
savo vykdomojoje sesijoje turėtų nuspręsti 
dėl pertvarkymo schemos ir nurodyti 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
kurie turėtų būti vykdomi nacionaliniu 
lygmeniu;

Or. en
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Pakeitimas 123
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Europos Komisija neturėtų atlikti 
pagrindinio vaidmens vykdant 
pertvarkymo procedūrą, nustatytą šiame 
reglamente, ir neturėtų būti įgaliota 
priimti sprendimus, susijusius su 
2 straipsnyje nurodytos kredito įstaigos 
pertvarkymu;

Or. en

Pakeitimas 124
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Valdyba turėtų būti įgaliota priimti 
sprendimus, visų pirma dėl pertvarkymo 
planavimo, sėkmingo pertvarkymo 
galimybės vertinimo, sėkmingo 
pertvarkymo kliūčių šalinimo ir 
pertvarkymo veiksmų rengimo. 
Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
turėtų padėti Valdybai planuoti 
pertvarkymą ir rengti pertvarkymo 
sprendimus. Be to, naudojimasis 
pertvarkymo įgaliojimais yra susijęs su 
nacionalinės teisės taikymu, todėl 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
turėtų būti atsakingos už pertvarkymo 
sprendimų įgyvendinimą;

(17) Valdyba turėtų būti įgaliota priimti 
sprendimus, visų pirma dėl pertvarkymo 
planavimo, sėkmingo pertvarkymo 
galimybės vertinimo, naštos pertvarkymo 
fondų tinkle pasidalijimo sąlygų, 
sėkmingo pertvarkymo kliūčių šalinimo ir 
pertvarkymo veiksmų rengimo. 
Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
turėtų padėti Valdybai planuoti 
pertvarkymą ir rengti pertvarkymo 
sprendimus. Be to, naudojimasis 
pertvarkymo įgaliojimais yra susijęs su 
nacionalinės teisės taikymu, todėl 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
turėtų būti atsakingos už pertvarkymo 
sprendimų įgyvendinimą;

Or. en
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Pakeitimas 125
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad tokios pačios 
taisyklės būtų taikomos visoms 
pertvarkymo priemonėms, neatsižvelgiant į 
tai, ar jas taiko nacionalinės pertvarkymo 
institucijos pagal Direktyvą [...], ar jos 
taikomos pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Kai pertvarkymo 
finansavimo struktūrų lėšų panaudojimas 
nėra valstybės pagalba pagal SESV 107 
straipsnio 1 dalį, Komisija, siekdama 
užtikrinti vienodas veiklos sąlygas vidaus 
rinkoje, turėtų analogiškai įvertinti tas 
priemones pagal SESV 107 straipsnį. 
Jeigu pranešimas pagal SESV 108 
straipsnį nebūtinas, nes Valdybos 
pasiūlytas Fondo lėšų naudojimas nėra 
valstybės pagalba pagal SESV 107 
straipsnį, siekiant užtikrinti dalyvaujančių 
ir nedalyvaujančių valstybių narių vidaus 
rinkos vientisumą, Komisija, vertindama 
siūlomą Fondo lėšų naudojimą, pagal 
analogiją turėtų taikyti atitinkamas 
valstybės pagalbos taisykles pagal SESV 
107 straipsnį. Valdyba neturėtų priimti 
sprendimo dėl pertvarkymo schemos tol, 
kol Komisija neužtikrino, kad pagal 
analogiją su valstybės pagalbos 
taisyklėmis Fondo lėšų naudojimui yra 
taikomos tos pačios taisyklės kaip ir 
nacionalinių finansavimo struktūrų 
intervencijoms;

(18) siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad tokios pačios 
taisyklės būtų taikomos visoms 
pertvarkymo priemonėms, neatsižvelgiant į 
tai, ar jas taiko nacionalinės pertvarkymo 
institucijos pagal Direktyvą [...], ar jos 
taikomos pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą ir siekiant užtikrinti 
dalyvaujančių ir nedalyvaujančių valstybių 
narių vidaus rinkos vientisumą, Komisija 
turėtų taikyti atitinkamas valstybės 
pagalbos taisykles pagal SESV 
107 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 126
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad tokios pačios 
taisyklės būtų taikomos visoms 
pertvarkymo priemonėms, neatsižvelgiant į 
tai, ar jas taiko nacionalinės pertvarkymo 
institucijos pagal Direktyvą [...], ar jos 
taikomos pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Kai pertvarkymo 
finansavimo struktūrų lėšų panaudojimas 
nėra valstybės pagalba pagal SESV 107 
straipsnio 1 dalį, Komisija, siekdama 
užtikrinti vienodas veiklos sąlygas vidaus 
rinkoje, turėtų analogiškai įvertinti tas 
priemones pagal SESV 107 straipsnį. Jeigu 
pranešimas pagal SESV 108 straipsnį 
nebūtinas, nes Valdybos pasiūlytas Fondo 
lėšų naudojimas nėra valstybės pagalba 
pagal SESV 107 straipsnį, siekiant 
užtikrinti dalyvaujančių ir nedalyvaujančių 
valstybių narių vidaus rinkos vientisumą, 
Komisija, vertindama siūlomą Fondo lėšų 
naudojimą, pagal analogiją turėtų taikyti 
atitinkamas valstybės pagalbos taisykles 
pagal SESV 107 straipsnį. Valdyba 
neturėtų priimti sprendimo dėl 
pertvarkymo schemos tol, kol Komisija 
neužtikrino, kad pagal analogiją su 
valstybės pagalbos taisyklėmis Fondo lėšų 
naudojimui yra taikomos tos pačios 
taisyklės kaip ir nacionalinių finansavimo 
struktūrų intervencijoms;

(18) siekiant užtikrinti gerą vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbu, kad tokios pačios 
taisyklės būtų taikomos visoms 
pertvarkymo priemonėms, neatsižvelgiant į 
tai, ar jas taiko nacionalinės pertvarkymo 
institucijos pagal Direktyvą [...], ar jos 
taikomos pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą. Kai pertvarkymo 
finansavimo struktūrų lėšų panaudojimas 
nėra valstybės pagalba pagal SESV 
107 straipsnio 1 dalį, Komisija, siekdama 
užtikrinti vienodas veiklos sąlygas vidaus 
rinkoje, turėtų analogiškai įvertinti tas 
priemones pagal SESV 107 straipsnį. Jeigu 
pranešimas pagal SESV 108 straipsnį 
nebūtinas, nes Valdybos pasiūlytas Fondo 
lėšų naudojimas nėra valstybės pagalba 
pagal SESV 107 straipsnį, kaip buvo 
numatyta jos vykdomojoje sesijoje,
siekiant užtikrinti dalyvaujančių ir 
nedalyvaujančių valstybių narių vidaus 
rinkos vientisumą, Komisija, vertindama 
siūlomą Fondo lėšų naudojimą, pagal 
analogiją turėtų taikyti atitinkamas 
valstybės pagalbos taisykles pagal SESV 
107 straipsnį. Valdyba neturėtų priimti 
sprendimo dėl pertvarkymo schemos tol, 
kol Komisija neužtikrino, kad pagal 
analogiją su valstybės pagalbos taisyklėmis 
Fondo lėšų naudojimui yra taikomos tos 
pačios taisyklės kaip ir nacionalinių 
finansavimo struktūrų intervencijoms;

Or. en

Pakeitimas 127
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. 
Siekiant užtikrinti, kad poveikis 
sprendimui, galinčiam turėti neigiamą 
fiskalinį poveikį valstybėse narėse, kuriose 
veikia tarpvalstybinis grupė, būtų 
subalansuotas, kiekvienas atitinkamai 
nacionalinei pertvarkymo institucijai 
atstovaujantis narys turėtų turėti po vieną 
balsą. Dalyvauti Valdybos posėdžiuose 
taip pat gali būti kviečiami stebėtojai, 
įskaitant ir ESM, ir euro grupės atstovą;
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Or. en

Pakeitimas 128
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
plenarinę sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, ECB atstovas ir 
visų dalyvaujančių valstybių narių 
pertvarkymo institucijų atstovai. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas ir ECB 
atstovas. Atsižvelgiant į Valdybos misiją, 
vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, išklausiusi Europos Parlamentą. 
Svarstant vienoje dalyvaujančioje 
valstybėje narėje įsteigto banko arba 
grupės pertvarkymą, Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
atitinkamos valstybės narės paskirtas 
nacionalinei pertvarkymo institucijai 
atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
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poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
dviejų balsų. Priimančiosios valstybės 
narės institucija irgi turėtų turėti du 
balsus. Dalyvauti Valdybos posėdžiuose 
taip pat gali būti kviečiami stebėtojai, 
įskaitant ir ESM, ir euro grupės atstovą;

Or. en

Pakeitimas 129
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis. Jos sudėtis turėtų 
užtikrinti, kad būtų tinkamai atsižvelgiama 
į visus susijusius interesus vykdant 
pertvarkymo procedūras. Valdyba turėtų 
posėdžiauti vykdomosiose ir plenarinėse 
sesijose. Per vykdomąją sesiją Valdybą 
sudarytų vykdomasis direktorius, 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, 
Komisijos ir ECB atstovai. Atsižvelgiant į 
Valdybos misiją, vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją turėtų 
skirti Taryba, gavusi pasiūlymą iš 
Komisijos ir Europos Parlamento 
pritarimą. Svarstant vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigto 
banko arba grupės pertvarkymą, Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
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Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
atitinkamos valstybės narės paskirtas 
nacionalinei pertvarkymo institucijai 
atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, kad kiekvienu atveju būtų 
atsižvelgta į valstybėje narėje veikiančių 
įstaigų dydį. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

Or. en

Pakeitimas 130
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
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vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Jeigu siūloma imtis 
pertvarkymo veiksmų, tokiuose 
svarstymuose deramas dėmesys turėtų 
būti skiriamas įvairiose valstybėse narėse 
veikiančių susijusių įstaigų 
įsipareigojimams ir dydžiui. Dalyvauti 
Valdybos posėdžiuose taip pat gali būti 
kviečiami stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir 
euro grupės atstovą;

Or. en

Pakeitimas 131
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. Per 
vykdomąją sesiją Valdybą sudarytų 
vykdomasis direktorius, vykdomojo 
direktoriaus pavaduotojas, Komisijos ir 
ECB atstovai. Atsižvelgiant į Valdybos 
misiją, vykdomąjį direktorių ir vykdomojo 
direktoriaus pavaduotoją turėtų skirti 
Taryba, gavusi pasiūlymą iš Komisijos ir 
išklausiusi Europos Parlamentą. Svarstant 
vienoje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigto banko arba grupės pertvarkymą, 
Valdybos vykdomojoje sesijoje taip pat 
posėdžiautų ir sprendimų priėmimo 
procese dalyvautų atitinkamos valstybės 
narės paskirtas nacionalinei pertvarkymo 
institucijai atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą;

(19) siekdama užtikrinti greitą ir 
veiksmingą pertvarkymo sprendimų 
priėmimo procesą, Valdyba turėtų būti 
speciali Sąjungos agentūra, turinti 
konkrečią struktūrą, kuri atitiktų jos 
konkrečias užduotis ir kurios modelis 
skirtųsi nuo visų kitų Sąjungos agentūrų 
modelio. Jos sudėtis turėtų užtikrinti, kad 
būtų tinkamai atsižvelgiama į visus 
susijusius interesus vykdant pertvarkymo 
procedūras. Valdyba turėtų posėdžiauti 
vykdomosiose ir plenarinėse sesijose. 
Plenarinė sesija turėtų vykti kartą per tris 
mėnesius. Per vykdomąją sesiją Valdybą 
sudarytų vykdomasis direktorius, 
vykdomojo direktoriaus pavaduotojas, 
Komisijos ir ECB atstovai. Atsižvelgiant į 
Valdybos misiją, vykdomąjį direktorių ir 
vykdomojo direktoriaus pavaduotoją turėtų 
skirti Taryba, gavusi pasiūlymą iš 
Komisijos ir išklausiusi Europos 
Parlamentą. Svarstant vienoje 
dalyvaujančioje valstybėje narėje įsteigto 
banko arba grupės pertvarkymą, Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
atitinkamos valstybės narės paskirtas 
nacionalinei pertvarkymo institucijai 
atstovaujantis narys. Svarstant 
tarpvalstybinės grupės klausimą Valdybos 
vykdomojoje sesijoje taip pat posėdžiautų 
ir sprendimų priėmimo procese dalyvautų 
buveinės valstybės narės ir visų 
priimančiųjų valstybių narių paskirti 
atitinkamoms nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms atstovaujantys nariai. Tačiau 
buveinės valstybės narės institucijų ir 
priimančiųjų valstybių narių institucijų 
poveikis sprendimui turėtų būti 
subalansuotas, nė viena priimančiosios 
valstybės narės institucija kartu neturėtų 
vieno bendro balso. Atsižvelgdama į tai, 
Valdyba taip pat turėtų įsteigti 
Administracinę peržiūros tarybą, kuri, 
gavusi nacionalinės pertvarkymo 
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institucijos prašymą dėl peržiūros, atliktų 
vidaus administracinę Valdybos 
vykdomosiose sesijose priimtų sprendimų 
dėl pertvarkymo schemų ir (arba) 
priemonių peržiūrą. Dalyvauti Valdybos 
posėdžiuose taip pat gali būti kviečiami 
stebėtojai, įskaitant ir ESM, ir euro grupės 
atstovą, kuriems turi būti taikomi tokie 
patys profesinės paslapties reikalavimai, 
kaip ir Valdybos nariams, jos personalui, 
taip pat darbuotojams, kuriais apsikeitė 
arba kuriuos delegavo dalyvaujančios 
valstybės narės pertvarkymo užduotims 
vykdyti;

Or. en

Pakeitimas 132
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Valdyba turėtų sukurti vidines 
pertvarkymo grupes, sudarytas iš jos 
pačios darbuotojų ir dalyvaujančių 
valstybių narių pertvarkymo institucijų 
darbuotojų, kurios veiktų kaip 
pertvarkymo kolegijos ir kurioms 
vadovautų Valdybos vadovybės paskirti 
koordinatoriai. Koordinatoriai turėtų 
dalyvauti Valdybos vykdomosiose sesijose, 
tačiau svarstymuose ir sprendimų 
priėmimo procese jiems neturėtų būti 
suteikta teisė balsuoti. Nepavykus išspręsti 
ginčo pertvarkymo grupės lygmeniu, 
koordinatorius ir (arba) nacionalinės 
pertvarkymo institucijos galėtų kreiptis į 
Valdybą, kad ji išnagrinėtų ir išspręstų 
ginčą savo vykdomojoje sesijoje. 
Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
galėtų apskųsti Valdybos vykdomojoje 
sesijoje priimtą sprendimą 
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Administracinei peržiūros tarybai;

Or. en

Pakeitimas 133
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Komisija, Valdyba, pertvarkymo 
institucijos ir nedalyvaujančių valstybių 
narių kompetentingos institucijos turėtų 
sudaryti susitarimo memorandumą, 
kuriame būtų bendrais bruožais 
apibrėžtas jų tarpusavio 
bendradarbiavimas vykdant užduotis 
pagal [BGPD]. Susitarimo memorandume 
galėtų būti, be kita, išaiškinama 
konsultavimosi dėl Komisijos ir Valdybos 
sprendimų, turinčių įtakos dukterinėms 
nedalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtoms įmonėms ar filialams, kurių 
patronuojanti įmonė įsteigta 
dalyvaujančioje valstybėje narėje, tvarka. 
Memorandumas turėtų būti reguliariai 
peržiūrimas;

Or. en

Pakeitimas 134
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į Valdybos misiją ir 
pertvarkymo tikslus, tarp kurių – apsaugoti 
valstybės lėšas, Valdybos veikla turėtų būti 
finansuojama iš įnašų, kuriuos moka 

(20) atsižvelgiant į Komisijos bei Valdybos 
užduotis pagal šį reglamentą ir 
pertvarkymo tikslus, tarp kurių – apsaugoti 
valstybės lėšas, bendro pertvarkymo 
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dalyvaujančių valstybių narių įstaigos; mechanizmo veikimas, taip pat visos 
Komisijos ir Valdybos išlaidos, patiriamos 
vykdant jų atitinkamas užduotis pagal šį 
reglamentą ir bet kokius nesutartinius 
Valdybos ar Komisijos įsipareigojimus, 
kylančius iš jų užduočių pagal šį 
reglamentą, turėtų būti finansuojamos iš 
įnašų, kuriuos moka dalyvaujančių 
valstybių narių įstaigos. Jokiu būdu šioms 
išlaidoms padengti ir įsipareigojimams 
vykdyti neturėtų būti naudojamas 
valstybių narių arba Sąjungos biudžetas;

Or. en

Pakeitimas 135
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) atsižvelgiant į Valdybos misiją ir 
pertvarkymo tikslus, tarp kurių – apsaugoti 
valstybės lėšas, Valdybos veikla turėtų būti 
finansuojama iš įnašų, kuriuos moka 
dalyvaujančių valstybių narių įstaigos;

(20) atsižvelgiant į Valdybos misiją ir 
pertvarkymo tikslus, tarp kurių – apsaugoti 
valstybės lėšas, Valdybos veikla turėtų būti 
finansuojama iš įnašų, kuriuos moka 
dalyvaujančių valstybių narių įstaigos. Šios 
įstaigos jokiomis aplinkybėmis neturėtų 
mokėti papildomų metinių įnašų 
administracinėms išlaidoms padengti ir 
neturėtų būti raginamos prisidėti prie 
savo nacionalinių pertvarkymo institucijų 
biudžeto;

Or. en

Pakeitimas 136
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Direktyva [BGPD] turėtų būti 
reglamentuojamas gaivinimo ir 
pertvarkymo planavimas, ankstyvosios 
intervencijos priemonės, pertvarkymo 
sąlygos ir principai, taip pat pertvarkymo 
priemonių naudojimas taikant bendrą 
pertvarkymo mechanizmą. Todėl tikslinga 
šiame reglamente numatyti tik aspektus, 
kurie reikalingi siekiant užtikrinti, kad 
taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą 
būtų įgyvendinama ši direktyva ir kad 
prireikus tam būtų skirta papildomų lėšų;

Or. en

Pakeitimas 137
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

(21) Valdyba turėtų koordinuoti pagal 
Direktyvą [...] paskirtas nacionalines 
pertvarkymo institucijas dėl visų su 
pertvarkymo sprendimų priėmimo procesu 
susijusių aspektų. Pagal Direktyvą [...] 
paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;



PE521.747v01-00 44/181 AM\1006888LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimas 138
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

(21) Valdyba turėtų pakeisti pagal 
Direktyvą [...] paskirtas nacionalines 
pertvarkymo institucijas dėl visų su 
pertvarkymo sprendimų priėmimo procesu 
susijusių aspektų, kurie nesusiję su 
nacionalinių lėšų skyrimu. Pagal 
Direktyvą [...] paskirtos nacionalinės 
pertvarkymo institucijos turėtų ir toliau 
tęsti veiklą, susijusią su Valdybos 
patvirtintų pertvarkymo schemų 
įgyvendinimu. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir demokratinę kontrolę, taip pat 
apsaugoti Sąjungos institucijų teises, 
Valdyba turėtų būti atskaitinga Europos 
Parlamentui ir Tarybai už visus pagal šį 
pasiūlymą priimtus sprendimus. Dėl tų 
pačių skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

Or. en

Pakeitimas 139
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
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nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su subjektų, kurie patenka į šio 
reglamento taikymo sritį, pertvarkymo 
sprendimų priėmimo procesu susijusių 
aspektų. Pagal Direktyvą [...] paskirtos 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
turėtų ir toliau tęsti veiklą, susijusią su 
Valdybos patvirtintų pertvarkymo schemų 
įgyvendinimu. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir demokratinę kontrolę, taip pat 
apsaugoti Sąjungos institucijų teises, 
Valdyba turėtų būti atskaitinga Europos 
Parlamentui ir Tarybai už visus pagal šį 
pasiūlymą priimtus sprendimus. Dėl tų 
pačių skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

Or. de

Pakeitimas 140
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 

(21) Valdyba ir Komisija, jei reikia, turėtų 
pakeisti pagal Direktyvą [...] paskirtas 
nacionalines pertvarkymo institucijas dėl 
visų su pertvarkymo sprendimų priėmimo 
procesu susijusių aspektų. Pagal Direktyvą 
[...] paskirtos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos turėtų ir toliau tęsti veiklą, 
susijusią su Valdybos patvirtintų 
pertvarkymo schemų įgyvendinimu. 
Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
demokratinę kontrolę, taip pat apsaugoti 
Sąjungos institucijų teises, Valdyba turėtų 
būti atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai už visus pagal šį pasiūlymą 
priimtus sprendimus, kurių ji neplanavo ir 
(arba) veikė vadovaudamasi specialiais 
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priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

Komisijos nurodymais. Dėl tų pačių 
skaidrumo ir demokratinės kontrolės 
priežasčių nacionaliniai parlamentai turėtų 
turėti tam tikras teises gauti informacijos 
apie Valdybos veiklą ir pradėti dialogą su 
ja;

Or. en

Pakeitimas 141
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
parengti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo 
kliūčių šalinimo priemones, kuriomis 
būtų užtikrinama darna ir atitinkamų 
įstaigų sėkmingo pertvarkymo galimybes;

(23) kadangi informacija, kurią reikia 
įtraukti į pertvarkymo planus, yra 
neskelbtina, Valdyba neturėtų būti įgaliota 
rengti tokių įstaigų ir grupių pertvarkymo 
planų. Atitinkamų kredito įstaigų ir 
grupių pertvarkymo planus turėtų rengti
nacionalinės pertvarkymo institucijos;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su 7 straipsnio pakeitimais ir nurodoma, jog informacija, kurią reikia įtraukti į 
pertvarkymo planus, yra neskelbtina, todėl pertvarkymo planus turi rengti atitinkamos 
nacionalinės pertvarkymo institucijos. Valdybai perduodama tik informaciją, būtina jos 
užduotims pagal šį reglamentą atlikti. Valdybai negali būti perduodama konfidenciali arba 
neskelbtina kredito įstaigos verslo informacija.
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Pakeitimas 142
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
parengti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 
šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes;

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
koordinuoti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planų rengimą. Valdyba 
turėtų įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 
šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 143
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
parengti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
parengti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 
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šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes;

šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes.
Kadangi į pertvarkymo planus įtraukiama 
su konkrečia įstaiga susijusi ir 
konfidencialaus pobūdžio informacija, 
sprendimus dėl pertvarkymo planų 
rengimo ir vertinimo bei atitinkamų 
priemonių taikymo turėtų priimti Valdyba 
savo vykdomojoje sesijoje;

Or. en

Pakeitimas 144
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba turėtų būti įgaliota 
parengti tokių įstaigų ir grupių 
pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 
šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes;

(23) siekiant užtikrinti, kad įstaigų ir 
grupių atžvilgiu būtų laikomasi vienodo 
požiūrio, Valdyba jos vykdomojoje sesijoje
turėtų būti įgaliota parengti tokių įstaigų ir 
grupių pertvarkymo planus. Valdyba turėtų 
įvertinti sėkmingo įstaigų ir grupių 
pertvarkymo galimybes ir imtis priemonių, 
kuriomis siekiama pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūtis, jei jų yra. Valdyba 
turėtų reikalauti, kad nacionalinės 
pertvarkymo institucijos taikytų tokias 
atitinkamas sėkmingo pertvarkymo kliūčių 
šalinimo priemones, kuriomis būtų 
užtikrinama darna ir atitinkamų įstaigų 
sėkmingo pertvarkymo galimybes;

Or. en

Pakeitimas 145
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pertvarkymo planuose turėtų būti 
atsižvelgiama į pertvarkymo poveikį 
darbuotojams ir turėtų būti nustatytos 
informavimo bei konsultavimosi su 
darbuotojais ar jų atstovais viso 
pertvarkymo proceso metu procedūros. Jei 
taikoma, šiais atvejais turėtų būti 
laikomasi kolektyvinių sutarčių ar 
socialinių partnerių nurodytų kitų 
susitarimų. Parengti pertvarkymo planai, 
įskaitant visus atnaujinimus, iškart turėtų 
būti perduodami darbuotojams ar jų 
atstovams;

Or. en

Pakeitimas 146
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) pasaulinės sisteminės svarbos 
įstaigos (angl. G-SIIs) ir kitos sisteminės 
svarbos įstaigos (angl. O-SIIs) pagal jų 
pobūdį yra nesuderinamos su veiksminga 
ir tvirta rinkos ekonomika, nes, be kita, 
gauna didelių netiesioginių subsidijų, ir 
net taikant pertvarkymo priemones išliks 
rizika, kad jos negalės būti pertvarkytos 
nenaudojant viešųjų lėšų. Todėl Valdyba 
privalo per priimtiną laikotarpį imtis 
prevencinių veiksmų, įskaitant ir tuos, 
kuriais siekiama smarkiai sumažinti jų 
dydį, susilpninti ryšius su kitomis 
įstaigomis ir supaprastinti sudėtingą jų 
struktūrą;

Or. en
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Pakeitimas 147
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas 
turėtų būti kuriamas pagal Direktyvos [...] 
ir bendro priežiūros mechanizmo sistemas. 
Todėl Valdyba turėtų būti įgaliota
ankstyvu etapu imtis priemonių, kai 
įstaigos finansinė būklė ar mokumas 
prastėja. Informacija, kurią Valdyba gauna 
iš nacionalinių pertvarkymo institucijų arba 
ECB šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas 
turėtų būti kuriamas pagal Direktyvos [...] 
ir bendro priežiūros mechanizmo sistemas. 
Todėl Valdybai turėtų būti leidžiama
ankstyvu etapu imtis priemonių, kai 
įstaigos finansinė būklė ar mokumas 
prastėja. Informacija, kurią Valdyba gauna 
iš nacionalinių pertvarkymo institucijų arba 
ECB šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

Or. en

Pakeitimas 148
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas 
turėtų būti kuriamas pagal Direktyvos [...] 
ir bendro priežiūros mechanizmo sistemas. 
Todėl Valdyba turėtų būti įgaliota ankstyvu 
etapu imtis priemonių, kai įstaigos 
finansinė būklė ar mokumas prastėja. 
Informacija, kurią Valdyba gauna iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų arba 
ECB šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas 
turėtų būti kuriamas pagal Direktyvos [...] 
ir bendro priežiūros mechanizmo sistemas. 
Todėl Valdyba turėtų būti įgaliota ankstyvu 
etapu imtis priemonių, kai įstaigos 
finansinė būklė ar mokumas prastėja. 
Informacija, kurią Valdyba gauna iš ECB 
šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

Or. en
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Pakeitimas 149
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas 
turėtų būti kuriamas pagal Direktyvos [...] 
ir bendro priežiūros mechanizmo sistemas. 
Todėl Valdyba turėtų būti įgaliota ankstyvu 
etapu imtis priemonių, kai įstaigos 
finansinė būklė ar mokumas prastėja. 
Informacija, kurią Valdyba gauna iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų arba 
ECB šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

(25) bendras pertvarkymo mechanizmas
turėtų būti grindžiamas Direktyvos [...] ir 
bendro priežiūros mechanizmo sistemomis. 
Todėl Valdyba turėtų būti įgaliota ankstyvu 
etapu imtis priemonių, kai įstaigos 
finansinė būklė ar mokumas prastėja. 
Informacija, kurią Valdyba gauna iš 
nacionalinių pertvarkymo institucijų arba 
ECB šiuo etapu, yra labai svarbi nustatant 
veiksmus, kurių ji galėtų imtis siekdama 
pasirengti tos įstaigos pertvarkymui;

Or. de

Pakeitimas 150
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį.
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį.
Komisija neturėtų atlikti pagrindinio 
vaidmens vykdant pertvarkymo procedūrą 
ir neturėtų būti įgaliota nuspręsti, ar 
pertvarkyti kredito įstaigą;
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Or. en

Pakeitimas 151
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina laikantis valstybės 
pagalbos taisyklių, ir informaciją apie 
poveikį visai bendrajai rinkai, taip pat 
informaciją apie bet kurią bendrame 
pertvarkymo mechanizme 
nedalyvaujančią valstybę narę ar įstaigą, 
kuriai daromas poveikis. Jeigu ECB
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 152
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Valdyba
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
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manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu ECB
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
kartu su priimančios valstybės narės 
pertvarkymo institucijomis turėtų 
nedelsdama priimti pertvarkymo schemą, 
kurioje išsamiai nustatomos taikytinos 
pertvarkymo priemonės ir įgaliojimai, taip
pat bet kokių finansavimo struktūrų lėšų 
panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 153
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį; 
indėlininkams galimybė atgauti bent 
garantuojamus indėlius turėtų būti 
suteikiama kuo greičiau, tačiau ne vėliau 
kaip per terminą, per kurį galimybė 
atgauti garantuojamus indėlius vykstant 
įprastai bankroto bylai indėlininkams 
suteikiama pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą [...] dėl indėlių 
garantijų sistemų. Per visą pertvarkymo 
procedūrą Komisija turėtų gauti visą 
informaciją, kuri, jos manymu, yra būtina, 
kad ji dėl pertvarkymo proceso galėtų 
priimti pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas. Valdyba šiais 
klausimais turėtų glaudžiai 
bendradarbiauti su ECB, nacionalinėmis 
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kompetentingomis institucijomis ir 
pertvarkymo institucijomis bei indėlių 
garantijų sistemomis;

Or. de

Pakeitimas 154
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia patvirtinti Valdybos parengtą 
sprendimo projektą, pagal kurį numatoma 
pertvarkyti įstaigą, Valdyba turėtų 
nedelsdama priimti pertvarkymo schemą, 
kurioje išsamiai nustatomos taikytinos 
pertvarkymo priemonės ir įgaliojimai, taip 
pat bet kokių finansavimo struktūrų lėšų 
panaudojimas;

Or. en

Pakeitimas 155
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 

(27) siekiant kuo mažiau trikdyti finansų 
rinką ir ekonomiką, pertvarkymo procesas 
turėtų būti baigtas per trumpą laikotarpį. 
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Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija 
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti pertvarkymo 
schemą, kurioje išsamiai nustatomos 
taikytinos pertvarkymo priemonės ir 
įgaliojimai, taip pat bet kokių finansavimo 
struktūrų lėšų panaudojimas;

Per visą pertvarkymo procedūrą Komisija 
turėtų gauti visą informaciją, kuri, jos 
manymu, yra būtina, kad ji dėl 
pertvarkymo proceso galėtų priimti 
pagrįstą sprendimą. Jeigu Komisija, 
remdamasi Valdybos rekomendacija,
nusprendžia pertvarkyti įstaigą, Valdyba 
turėtų nedelsdama priimti rekomendacijoje 
pasiūlytą pertvarkymo schemą, kurioje 
išsamiai nustatomos taikytinos 
pertvarkymo priemonės ir įgaliojimai, taip 
pat bet kokių finansavimo struktūrų lėšų 
panaudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Komisija, visapusiškai dalyvaudama Valdybos veikloje, turi teisę susipažinti su informacija. 
Valdyba, kaip juridinis ir savarankiškas subjektas, turi išnagrinėti kiekvieną atvejį, ir kaip 
nepriklausoma institucija, sukurta tam tikslui, priimti esminį sprendimą dėl to, ar reikia 
pertvarkyti įstaigą. Siekiant užtikrinti Sąjungos sutarčių laikymąsi, oficialų sprendimą turi 
priimti Komisija.

Pakeitimas 156
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 
esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą, išsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, sumažinti neatsakingo 
elgesio riziką kuo labiau sumažinant 
viešosios finansinės paramos žlungančioms 
įstaigoms galimybę ir apsaugoti 
indėlininkus;

(28) kai žlunganti įstaiga likviduojama 
keliant įprastinę bankroto bylą, galėtų kilti 
pavojus finansiniam stabilumui, nutrūkti 
esminių paslaugų teikimas ir nukentėti 
indėlininkų apsauga. Tokiu atveju 
pertvarkymo priemonių taikymas atitinka 
viešąjį interesą. Todėl pertvarkymo tikslai 
turėtų būti šie: užtikrinti esminių finansinių 
paslaugų tęstinumą, išsaugoti finansų 
sistemos stabilumą, sumažinti neatsakingo 
elgesio riziką kuo labiau sumažinant 
viešosios finansinės paramos žlungančioms 
įstaigoms galimybę ir apsaugoti 
indėlininkus bei prisidėti prie tvaraus ir 
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subalansuoto ekonomikos augimo;

Or. en

Pakeitimas 157
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) tačiau visuomet prieš priimant 
sprendimą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, 
reikėtų apsvarstyti galimybę likviduoti 
nemokią įstaigą keliant įprastinę bankroto 
bylą. Nemokios įstaigos veiklos tęstinumą 
reikėtų išsaugoti dėl finansinio stabilumo ir 
kuo labiau naudojant privačiąsias lėšas. 
Tai galima įgyvendinti įvykdžius 
pardavimą ar susijungimą su privačiojo 
sektoriaus pirkėju, nurašius įstaigos 
įsipareigojimus arba konvertavus jos skolą 
į nuosavybės vertybinius popierius, kad ji 
būtų rekapitalizuota;

(29) tačiau visuomet prieš priimant 
sprendimą dėl įstaigos veiklos tęstinumo, 
reikėtų apsvarstyti galimybę likviduoti 
nemokią įstaigą keliant įprastinę bankroto 
bylą. Nemokios įstaigos veiklos tęstinumą 
galima išsaugoti dėl finansinio stabilumo ir 
naudojant privačiąsias lėšas. Tai galima 
įgyvendinti įvykdžius pardavimą ar 
susijungimą su privačiojo sektoriaus 
pirkėju, nurašius įstaigos įsipareigojimus 
arba konvertavus jos skolą į nuosavybės 
vertybinius popierius, kad ji būtų 
rekapitalizuota;

Or. en

Pakeitimas 158
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) dabartinę ekonomikos krizę didžiąja 
dalimi lėmė finansų sektorius, kuriame 
daug subjektų tapo pernelyg dideli, kad 
žlugtų, ir turėjo būti gelbėjami viešosiomis 
lėšomis. Prieštaraujant bet kokiai rinkos 
ekonomikos logikai, nuostoliai buvo 
socializuojami, o pelnas privatizuojamas. 
Reikia nepamiršti, jog pagrindinė finansų 
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įstaigų funkcija yra nukreipti lėšas į 
produktyvias investicijas. Sugalvojus 
įvairių nepriimtinų finansinių priemonių 
ir taikant abejotiną verslo praktiką, pagal 
kurią, pvz., nustatomi pernelyg didelio 
pelno tikslai, ši funkcija buvo išstumta 
pasirinkus tikslą per trumpą laiką gauti 
kuo didesnį pelną, kurio teikiama nauda 
visuomenei nedidelė. Todėl būtina 
sumažinti finansų sektorių, paliekant 
pagrindines jo funkcijas. Taigi įstaigos, 
kurių dydis ir ryšių su kitomis įstaigomis
lygis toks, kad jos gali kelti sisteminę 
grėsmę vienos valstybės narės ar visos ES 
ekonomikos veikimui, turėtų būti 
pertvarkytos, nes tokiu būdu ilgainiui bus 
užtikrintas nuoseklesnis ir tvaresnis 
augimas;

Or. en

Pakeitimas 159
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vykdydamos pertvarkymo įgaliojimus, 
Komisija ir Valdyba turėtų užtikrinti, kad 
tinkama nuostolių dalis tektų akcininkams 
ir kreditoriams, kad būtų pakeisti vadovai, 
kad įstaigos pertvarkymo sąnaudos būtų 
kuo mažesnės ir kad būtų taikomas panašus 
požiūris į visus nemokios įstaigos 
kreditorius, kurie priklauso tai pačiai 
klasei;

(30) vykdydamos pertvarkymo įgaliojimus, 
Valdyba turėtų užtikrinti, kad tinkama 
nuostolių dalis tektų akcininkams ir 
kreditoriams, kad būtų pakeisti vadovai 
arba paskirti papildomi specialieji 
valdytojai, kad įstaigos pertvarkymo 
sąnaudos būtų kuo mažesnės ir kad būtų 
taikomas panašus požiūris į visus nemokios 
įstaigos kreditorius, kurie priklauso tai 
pačiai klasei;

Or. en

Pakeitimas 160
Wolf Klinz, Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vykdydamos pertvarkymo įgaliojimus, 
Komisija ir Valdyba turėtų užtikrinti, kad 
tinkama nuostolių dalis tektų akcininkams 
ir kreditoriams, kad būtų pakeisti vadovai, 
kad įstaigos pertvarkymo sąnaudos būtų 
kuo mažesnės ir kad būtų taikomas panašus 
požiūris į visus nemokios įstaigos 
kreditorius, kurie priklauso tai pačiai 
klasei;

(30) vykdydamos pertvarkymo įgaliojimus, 
Valdyba ir nacionalinės valdžios 
institucijos turėtų užtikrinti, kad tinkama 
nuostolių dalis tektų akcininkams ir 
kreditoriams, kad būtų pakeisti vadovai, 
kad įstaigos pertvarkymo sąnaudos būtų 
kuo mažesnės ir kad būtų taikomas panašus 
požiūris į visus nemokios įstaigos 
kreditorius, kurie priklauso tai pačiai 
klasei;

Or. en

Pakeitimas 161
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) akcininkų ir kreditorių teisių 
apribojimai turėtų atitikti Pagrindinių 
teisių chartijos 52 straipsnį. Todėl
pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos tik toms įstaigoms, kurios žlunga 
arba tikriausiai žlugs, ir tik tuomet, kai tai 
būtina siekiant įgyvendinti visuotinės 
svarbos finansinio stabilumo tikslą. Visų 
pirma pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos, kai įstaigos negalima likviduoti 
keliant įprastinę bankroto bylą kartu 
nedestabilizuojant finansų sistemos ir 
reikia imtis priemonių, kad būtų sparčiai 
perduotos ir tęsiamos sistemiškai svarbios 
funkcijos, ir kai negalima pagrįstai tikėtis 
alternatyvaus privataus sprendimo, 
įskaitant esamų akcininkų arba trečiojo 
asmens vykdomą kapitalo padidinimą, 
kuris būtų pakankamas visiškam įstaigos 

(31) pertvarkymo priemonės turėtų būti 
taikomos toms įstaigoms, kurios žlunga 
arba tikriausiai žlugs, arba įstaigoms, 
kurios pasiekė kritinį dydį, ir tik tuomet, 
kai tai būtina siekiant įgyvendinti 
visuotinės svarbos finansinio stabilumo ir 
tvaraus bei subalansuoto ekonomikos 
augimo tikslą;
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gyvybingumui atkurti;

Or. en

Pakeitimas 162
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų 
būti neproporcingas. Dėl to poveikį 
patiriantys akcininkai ir kreditoriai neturėtų 
patirti didesnių nuostolių nei nuostoliai, 
kurie būtų patirti, jei pertvarkymo 
sprendimo priėmimo metu įstaiga būtų 
likviduota. Kai dalis pertvarkomos įstaigos 
turto perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą;

(32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų 
būti neproporcingas ir visada turėtų atitikti 
bendrojo viešojo intereso apsaugos 
principą. Dėl to poveikį patiriantys 
akcininkai ir kreditoriai neturėtų patirti 
didesnių nuostolių nei nuostoliai, kurie 
būtų patirti, jei pertvarkymo sprendimo 
priėmimo metu įstaiga būtų likviduota. Kai 
dalis pertvarkomos įstaigos turto 
perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą;

Or. en

Pakeitimas 163
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų (32) nuosavybės teisių ribojimas neturėtų 
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būti neproporcingas. Dėl to poveikį 
patiriantys akcininkai ir kreditoriai neturėtų 
patirti didesnių nuostolių nei nuostoliai, 
kurie būtų patirti, jei pertvarkymo 
sprendimo priėmimo metu įstaiga būtų 
likviduota. Kai dalis pertvarkomos įstaigos 
turto perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą;

būti neproporcingas. Dėl to poveikį 
patiriantys akcininkai ir kreditoriai neturėtų 
patirti didesnių nuostolių nei nuostoliai, 
kurie būtų patirti, jei pertvarkymo 
sprendimo priėmimo metu įstaiga būtų 
likviduota. Kai dalis pertvarkomos įstaigos 
turto perduodama privačiam pirkėjui arba 
laikinai įstaigai, likusi pertvarkomos 
įstaigos dalis turėtų būti likviduota keliant 
įprastą bankroto bylą. Siekiant apsaugoti 
likviduojant įstaigą esančius akcininkus ir 
kreditorius, jie turėtų turėti teisę pagal savo 
reikalavimus per likvidavimo procedūrą 
gauti išmoką, ne mažesnę negu suma, kurią 
pagal apskaičiavimus jie būtų atgavę, jei 
visa įstaiga būtų likviduota keliant įprastinę 
bankroto bylą. Naudojantis įgaliojimais 
konvertuoti į nuosavybės vertybinius 
popierius taikant gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonę, reikėtų atsižvelgti į 
įstaigos juridinį statusą, nes reikalavimų 
arba skolos priemonių konvertavimas į 
nuosavybės vertybinius popierius gali būti 
netikslingas, pvz., kooperatyvų akcijų 
atveju;

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimų ar skolos priemonių konvertavimas į nuosavybės vertybinius popierius gali būti 
netikslingas dėl įstaigos juridinio statuso, nes nuosavybės teise priklausančios akcijos negali 
būti pakeičiamos (pvz., kooperatyvų akcijų atveju).

Pakeitimas 164
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) svarbu nuostolius pripažinti žlungant 
įstaigai. Vertinant žlungančių įstaigų turtą 
ir įsipareigojimus paprastai reikėtų remtis 
jų rinkos verte tuo metu, kai yra taikomos 

(34) svarbu nuostolius pripažinti žlungant 
įstaigai. Vertinant žlungančių įstaigų turtą 
ir įsipareigojimus paprastai reikėtų remtis 
jų rinkos verte tuo metu, kai yra taikomos 
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pertvarkymo priemonės, atsižvelgiant į tai, 
kiek tinkamai veikia rinkos. Kai rinkų 
veikimas tikrai sutrikęs, vertinimas turėtų 
būti atliekamas remiantis tinkamai pagrįsta 
ilgalaike ekonomine turto ir įsipareigojimų 
verte. Dėl skubos turėtų būti įmanoma, kad 
Valdyba atliktų greitą laikiną žlungančios 
įstaigos turto ar įsipareigojimų vertinimą, 
kuris turėtų būti taikomas, kol bus atliktas 
nepriklausomas vertinimas;

pertvarkymo priemonės, atsižvelgiant į tai, 
kiek veiksmingai veikia rinkos. Kai rinkų 
veikimas tikrai sutrikęs, vertinimas turėtų 
būti atliekamas remiantis tinkamai pagrįsta 
ilgalaike ekonomine turto ir įsipareigojimų 
verte. Dėl skubos turėtų būti įmanoma, kad 
Valdyba atliktų greitą laikiną žlungančios 
įstaigos turto ar įsipareigojimų vertinimą, 
kuris turėtų būti taikomas, kol bus atliktas 
nepriklausomas vertinimas;

Or. nl

Pakeitimas 165
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

(36) Valdyba kartu su nacionalinėmis 
pertvarkymo institucijomis turėtų nustatyti 
pertvarkymo veiksmų, kurių reikia imtis 
atsižvelgiant į bylos aplinkybes, sistemą ir 
turėtų turėti paskyrimo įgaliojimą dėl visų 
būtinų pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 166
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

(36) Valdyba turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis remiantis 
atitinkamų subjektų pertvarkymo planais 
ir atsižvelgiant į bylos aplinkybes, sistemą 
ir turėtų turėti paskyrimo įgaliojimą dėl 
visų būtinų pertvarkymo priemonių 
naudojimo. Remdamasi ta aiškia ir tikslia 
sistema, Valdyba turėtų nuspręsti dėl 
išsamios pertvarkymo schemos. 
Atitinkamos pertvarkymo priemonės turėtų 
aprėpti verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 167
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 

(36) Komisija ir Taryba turėtų nustatyti 
pertvarkymo veiksmų, kurių reikia imtis 
atsižvelgiant į bylos aplinkybes, sistemą ir 
turėtų turėti paskyrimo įgaliojimą dėl visų 
būtinų pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
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turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 168
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

(36) Komisija, remdamasi Valdybos 
parengtu sprendimo projektu, turėtų 
nustatyti pertvarkymo veiksmų, kurių 
reikia imtis atsižvelgiant į bylos 
aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 169
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Komisija turėtų nustatyti pertvarkymo 
veiksmų, kurių reikia imtis atsižvelgiant į 
bylos aplinkybes, sistemą ir turėtų turėti 
paskyrimo įgaliojimą dėl visų būtinų 
pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

(36) Komisija, remdamasi Valdybos 
rekomendacija, turėtų nustatyti 
pertvarkymo veiksmų, kurių reikia imtis 
atsižvelgiant į bylos aplinkybes, sistemą ir 
turėtų turėti paskyrimo įgaliojimą dėl visų 
būtinų pertvarkymo priemonių naudojimo. 
Remdamasi ta aiškia ir tikslia sistema, 
Valdyba turėtų nuspręsti dėl išsamios 
pertvarkymo schemos. Atitinkamos 
pertvarkymo priemonės turėtų aprėpti 
verslo pardavimo, laikinos įstaigos 
sukūrimo, gelbėjimo privačiomis lėšomis ir 
turto atskyrimo priemones, kurios taip pat 
numatytos Direktyvoje [...]. Pagal sistemą 
taip pat turėtų būti įmanoma įvertinti, ar 
laikomasi sąlygų, dėl kurių kapitalo 
priemonės nurašomos arba 
konvertuojamos;

Or. en

Pakeitimas 170
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) verslo pardavimo priemonė turėtų 
sudaryti sąlygas parduoti įstaigą ar jos 
veiklos dalis vienam ar daugiau pirkėjų be 
akcininkų sutikimo;

(37) remiantis Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyva (BGPD) [...], verslo 
pardavimo priemonė turėtų sudaryti 
sąlygas parduoti įstaigą ar jos veiklos dalis 
vienam ar daugiau pirkėjų be akcininkų 
sutikimo;

Or. en

Pakeitimas 171
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) turto atskyrimo priemonė turėtų leisti 
valdžios institucijoms neveiksnų ar 
sumažėjusios vertės turtą perduoti atskirai 
įmonei. Ši priemonė turėtų būti taikoma tik 
kartu su kitomis priemonėmis, kad 
žlungančiai įstaigai nebūtų suteiktas 
nepagrįstas konkurencinis pranašumas;

(38) remiantis Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyva [...], turto 
atskyrimo priemonė turėtų leisti valdžios 
institucijoms neveiksnų ar sumažėjusios 
vertės turtą perduoti atskirai įmonei. Ši 
priemonė turėtų būti taikoma tik kartu su 
kitomis priemonėmis, kad žlungančiai 
įstaigai nebūtų suteiktas nepagrįstas 
konkurencinis pranašumas;

Or. en

Pakeitimas 172
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) taikant veiksmingą pertvarkymo 
režimą reikėtų kuo labiau sumažinti 
žlungančios institucijos pertvarkymo 
sąnaudas, tenkančias mokesčių 
mokėtojams. Taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad didelės ir sisteminės svarbos įstaigos 
galėtų būti pertvarkytos nesukeliant 
grėsmės finansiniam stabilumui. Šį tikslą 
galima pasiekti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemone, užtikrinant, kad tinkama 
nuostolių ir sąnaudų dalis tektų subjekto 
akcininkams ir kreditoriams. Todėl, kaip 
rekomendavo Finansinio stabilumo taryba, 
į pertvarkymo sistemą turėtų būti įtraukti 
teisės aktais nustatyti skolos nurašymo 
įgaliojimai kaip papildoma galima 
priemonė, taikytina kartu su kitomis 
pertvarkymo priemonėmis;

(39) taikant veiksmingą pertvarkymo 
režimą reikėtų kuo labiau sumažinti 
žlungančios institucijos pertvarkymo 
sąnaudas, tenkančias mokesčių 
mokėtojams. Taip pat reikėtų užtikrinti, 
kad didelės ir sisteminės svarbos įstaigos 
galėtų būti pertvarkytos nesukeliant 
grėsmės finansiniam stabilumui. Šį tikslą 
galima pasiekti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemone, užtikrinant, kad tinkama 
nuostolių ir sąnaudų dalis tektų subjekto 
akcininkams ir kreditoriams. Todėl, kaip 
rekomendavo Finansinio stabilumo taryba, 
į pertvarkymo sistemą turėtų būti įtraukti 
teisės aktais nustatyti skolos nurašymo 
įgaliojimai kaip pirmojo pasirinkimo 
priemonė, taikytina kartu su kitomis 
pertvarkymo priemonėmis;

Or. en
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Pakeitimas 173
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) siekiant užtikrinti pakankamą 
lankstumą paskirstyti nuostolius 
kreditoriams įvairiomis aplinkybėmis, 
reikėtų, kad būtų galima taikyti gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonę ir tuomet, 
kai yra siekiama žlungančią įstaigą 
pertvarkyti, kad ji galėtų tęsti veiklą, jei yra 
reali tikimybė atkurti tos įstaigos 
gyvybingumą, ir tuomet, kai sistemiškai 
svarbios paslaugos yra perduodamos 
laikinai įstaigai, o likusios įstaigos dalies 
veikla sustabdoma ir ji likviduojama;

(40) kaip numatyta Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje [...], siekiant 
užtikrinti pakankamą lankstumą paskirstyti 
nuostolius kreditoriams įvairiomis 
aplinkybėmis, reikėtų, kad būtų galima 
taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonę ir tuomet, kai yra siekiama 
žlungančią įstaigą pertvarkyti, kad ji galėtų 
tęsti veiklą, jei yra reali tikimybė atkurti 
tos įstaigos gyvybingumą, ir tuomet, kai 
sistemiškai svarbios paslaugos yra 
perduodamos laikinai įstaigai, o likusios 
įstaigos dalies veikla sustabdoma ir ji 
likviduojama;

Or. en

Pakeitimas 174
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) kai gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonė taikoma siekiant atkurti 
žlungančios įstaigos kapitalą, kad ji galėtų 
toliau tęsti veiklą, visuomet turėtų būti ne 
tik atliekamas gelbėjimas privačiomis 
lėšomis, bet ir kartu keičiama vadovybė, o 
įstaiga bei jos veikla vėliau 
restruktūrizuojama taip, kad būtų 
atsižvelgta į žlugimo priežastis. 
Restruktūrizuoti reikėtų įgyvendinant 
verslo reorganizavimo planą;

(41) kaip numatyta Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje, kai gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė taikoma 
siekiant atkurti žlungančios įstaigos 
kapitalą, kad ji galėtų toliau tęsti veiklą, 
visuomet turėtų būti ne tik atliekamas 
gelbėjimas privačiomis lėšomis, bet ir 
kartu keičiama vadovybė, o įstaiga bei jos 
veikla vėliau restruktūrizuojama taip, kad 
būtų atsižvelgta į žlugimo priežastis. 
Restruktūrizuoti reikėtų įgyvendinant 
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verslo reorganizavimo planą;

Or. en

Pakeitimas 175
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) nereikėtų gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės taikyti reikalavimams, 
kurie yra užtikrinti užtikrinimo priemone, 
užstatu ar kitaip garantuojami. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė būtų 
veiksminga ir atitiktų savo tikslus, turėtų 
būti įmanoma ją taikyti kuo didesnei 
neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
neturėtų būti taikoma indėliams, 
apsaugotiems pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB15, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams arba komerciniams 
reikalavimams, susijusiems su prekėmis ir 
paslaugomis, būtinomis kasdienei įstaigos 
veiklai;

(42) kaip numatyta Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje [...], nereikėtų 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonės 
taikyti reikalavimams, kurie yra užtikrinti 
užtikrinimo priemone, užstatu ar kitaip 
garantuojami. Tačiau siekiant užtikrinti, 
kad gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonė būtų veiksminga ir atitiktų savo 
tikslus, turėtų būti įmanoma ją taikyti kuo 
didesnei neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
neturėtų būti taikoma indėliams, 
apsaugotiems pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB15, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams arba komerciniams 
reikalavimams, susijusiems su prekėmis ir 
paslaugomis, būtinomis kasdienei įstaigos 
veiklai;

__________________ __________________
1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 94/19/EB dėl indėlių 
garantijų sistemų. OL L 135, 1994 5 31, p. 
5–14.

15 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB 
dėl indėlių garantijų sistemų. OL L 135, 
1994 5 31, p. 5–14.

Or. en
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Pakeitimas 176
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) netikslinga gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės taikyti reikalavimams, 
kurie yra užtikrinti užtikrinimo priemone, 
užstatu ar kitaip garantuojami. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė būtų 
veiksminga ir atitiktų savo tikslus, turėtų 
būti įmanoma ją taikyti kuo didesnei 
neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
neturėtų būti taikoma indėliams, 
apsaugotiems pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB15, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams arba komerciniams 
reikalavimams, susijusiems su prekėmis ir 
paslaugomis, būtinomis kasdienei įstaigos 
veiklai; 

(42) netikslinga gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės taikyti reikalavimams, 
kurie yra užtikrinti užtikrinimo priemone, 
užstatu ar kitaip garantuojami. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė būtų 
veiksminga ir atitiktų savo tikslus, turėtų 
būti įmanoma ją taikyti kuo didesnei 
neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
netaikoma bet kokios rūšies arba vertės
indėliams, apsaugotiems pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/19/EB, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams arba komerciniams 
reikalavimams, susijusiems su prekėmis ir 
paslaugomis, būtinomis kasdienei įstaigos 
veiklai;

__________________
15 OL L 135, 1994 5 31, p. 5–14.

Or. pt

Pakeitimas 177
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) nereikėtų gelbėjimo privačiomis (42) nereikėtų gelbėjimo privačiomis 
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lėšomis priemonės taikyti reikalavimams, 
kurie yra užtikrinti užtikrinimo priemone, 
užstatu ar kitaip garantuojami. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė būtų 
veiksminga ir atitiktų savo tikslus, turėtų 
būti įmanoma ją taikyti kuo didesnei 
neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
neturėtų būti taikoma indėliams, 
apsaugotiems pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB15, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams arba komerciniams 
reikalavimams, susijusiems su prekėmis ir 
paslaugomis, būtinomis kasdienei įstaigos 
veiklai;

lėšomis priemonės taikyti reikalavimams, 
kurie yra užtikrinti užtikrinimo priemone, 
užstatu ar kitaip garantuojami. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonė būtų 
veiksminga ir atitiktų savo tikslus, turėtų 
būti įmanoma ją taikyti kuo didesnei 
neužtikrintų žlungančios įstaigos 
įsipareigojimų daliai. Tam tikriems 
neužtikrintiems įsipareigojimams vis dėlto 
nereikėtų taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonės. Dėl viešosios politikos 
ir veiksmingo pertvarkymo priežasčių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonė 
neturėtų būti taikoma indėliams, 
apsaugotiems pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 94/19/EB15, 
įsipareigojimams žlungančios įstaigoms 
darbuotojams, padengtoms obligacijoms
arba komerciniams reikalavimams, 
susijusiems su prekėmis ir paslaugomis, 
būtinomis kasdienei įstaigos veiklai;

__________________ __________________
15 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB 
dėl indėlių garantijų sistemų. OL L 135, 
1994 5 31, p. 5–14.

15 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 94/19/EB 
dėl indėlių garantijų sistemų. OL L 135, 
1994 5 31, p. 5–14.

Or. en

Pakeitimas 178
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonės nereikėtų taikyti indėlininkams, 
turintiems indėlių, kuriuos garantuoja 
indėlių garantijų sistema. Tačiau indėlių 
garantijų sistema prie pertvarkymo 
finansavimo proceso prisideda tokiu mastu, 
kokiu ji būtų turėjusi atlyginti žalą 

(43) kaip numatyta Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvoje [...], gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonės nereikėtų 
taikyti indėlininkams, turintiems indėlių, 
kuriuos garantuoja indėlių garantijų 
sistema. Tačiau indėlių garantijų sistema 
prie pertvarkymo finansavimo proceso 



PE521.747v01-00 70/181 AM\1006888LT.doc

LT

indėlininkams. Pasinaudojus gelbėjimo 
privačiomis lėšomis įgaliojimais būtų 
užtikrinta, kad indėlininkai galėtų toliau 
naudotis savo indėliais – tai yra pagrindinė 
indėlių garantijų sistemų sukūrimo 
priežastis. Nenustačius šių sistemų 
panaudojimo tokiais atvejais, būtų 
neteisingai suteikiamas pranašumas kitų 
kreditorių, dėl kurių pertvarkymo 
institucija naudotųsi įgaliojimais, atžvilgiu;

prisideda tokiu mastu, kokiu ji būtų turėjusi 
atlyginti žalą indėlininkams. Pasinaudojus 
gelbėjimo privačiomis lėšomis įgaliojimais 
būtų užtikrinta, kad indėlininkai galėtų 
toliau naudotis savo indėliais – tai yra 
pagrindinė indėlių garantijų sistemų 
sukūrimo priežastis. Nenustačius šių 
sistemų panaudojimo tokiais atvejais, būtų 
neteisingai suteikiamas pranašumas kitų 
kreditorių, dėl kurių pertvarkymo 
institucija naudotųsi įgaliojimais, atžvilgiu;

Or. en

Pakeitimas 179
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonės nereikėtų taikyti indėlininkams, 
turintiems indėlių, kuriuos garantuoja 
indėlių garantijų sistema. Tačiau indėlių 
garantijų sistema prie pertvarkymo 
finansavimo proceso prisideda tokiu 
mastu, kokiu ji būtų turėjusi atlyginti žalą 
indėlininkams. Pasinaudojus gelbėjimo 
privačiomis lėšomis įgaliojimais būtų 
užtikrinta, kad indėlininkai galėtų toliau 
naudotis savo indėliais – tai yra 
pagrindinė indėlių garantijų sistemų 
sukūrimo priežastis. Nenustačius šių 
sistemų panaudojimo tokiais atvejais, 
būtų neteisingai suteikiamas pranašumas 
kitų kreditorių, dėl kurių pertvarkymo 
institucija naudotųsi įgaliojimais, 
atžvilgiu;

(43) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonės nereikėtų taikyti indėlininkams, 
turintiems indėlių, kuriuos garantuoja 
indėlių garantijų sistema, ir pačiai indėlių 
garantijų sistemai; Pasinaudojus gelbėjimo 
privačiomis lėšomis įgaliojimais būtų 
užtikrinta, kad indėlininkai galėtų toliau 
naudotis savo indėliais;

Or. en
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Pakeitimas 180
Nuno Melo

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonės nereikėtų taikyti indėlininkams, 
turintiems indėlių, kuriuos garantuoja 
indėlių garantijų sistema. Tačiau indėlių 
garantijų sistema prie pertvarkymo 
finansavimo proceso prisideda tokiu mastu, 
kokiu ji būtų turėjusi atlyginti žalą 
indėlininkams. Pasinaudojus gelbėjimo 
privačiomis lėšomis įgaliojimais būtų 
užtikrinta, kad indėlininkai galėtų toliau 
naudotis savo indėliais – tai yra pagrindinė 
indėlių garantijų sistemų sukūrimo 
priežastis. Nenustačius šių sistemų 
panaudojimo tokiais atvejais, būtų 
neteisingai suteikiamas pranašumas kitų 
kreditorių, dėl kurių pertvarkymo 
institucija naudotųsi įgaliojimais, atžvilgiu;

(43) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonės nereikėtų taikyti indėlininkams, 
turintiems bet kokios rūšies arba vertės
indėlių. Tačiau indėlių garantijų sistema 
prie pertvarkymo finansavimo proceso 
prisideda tokiu mastu, kokiu ji būtų turėjusi 
atlyginti žalą indėlininkams. Pasinaudojus 
gelbėjimo privačiomis lėšomis įgaliojimais 
būtų užtikrinta, kad indėlininkai galėtų 
toliau naudotis savo indėliais – tai yra 
pagrindinė indėlių garantijų sistemų 
sukūrimo priežastis. Nenustačius šių 
sistemų panaudojimo tokiais atvejais, būtų 
neteisingai suteikiamas pranašumas kitų 
kreditorių, dėl kurių pertvarkymo 
institucija naudotųsi įgaliojimais, atžvilgiu;

Or. pt

Pakeitimas 181
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) kad akcininkai ir mažesnės svarbos 
kreditoriai dalytųsi našta, kaip 
reikalaujama pagal valstybės pagalbos 
taisykles, pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą analogiškai nuo šio 
reglamento taikymo pradžios būtų galima 
taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonę;

(44) kad akcininkai ir mažesnės svarbos 
kreditoriai dalytųsi našta, kaip 
reikalaujama pagal valstybės pagalbos 
taisykles, pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą analogiškai nuo šio 
reglamento taikymo pradžios šioms 
suinteresuotosioms šalims būtų galima 
taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonę;
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Or. en

Pakeitimas 182
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44) kad akcininkai ir mažesnės svarbos 
kreditoriai dalytųsi našta, kaip 
reikalaujama pagal valstybės pagalbos 
taisykles, pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą analogiškai nuo šio 
reglamento taikymo pradžios būtų galima 
taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonę;

(44) kad akcininkai ir mažesnės svarbos 
kreditoriai dalytųsi našta, kaip 
reikalaujama pagal valstybės pagalbos 
taisykles, pagal bendrą pertvarkymo 
mechanizmą analogiškai nuo Direktyvos 
(BGPD) taikymo pradžios būtų galima 
taikyti gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonę;

Or. en

Pakeitimas 183
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) kad įstaigos negalėtų savo 
įsipareigojimų struktūros nustatyti taip, kad 
būtų trukdoma veiksmingai taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
Valdyba turėtų turėti galimybę nustatyti, 
kad įstaigos visuomet turėtų bendrą 
nuosavų lėšų, subordinuotųjų ir pirmaeilių 
įsipareigojimų, kuriems būtų galima taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
sumą, išreikštą visų įstaigos įsipareigojimų, 
kurie nelaikomi nuosavomis lėšomis 
taikant Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/201316 ir 
2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 

(45) kad įstaigos negalėtų savo 
įsipareigojimų struktūros nustatyti taip, kad 
būtų trukdoma veiksmingai taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
Valdyba turėtų turėti galimybę nustatyti, 
kad įstaigos visuomet turėtų bendrą 
nuosavų lėšų, subordinuotųjų ir pirmaeilių 
įsipareigojimų, kuriems būtų galima taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
sumą, išreikštą visų įstaigos įsipareigojimų, 
įskaitant nuosavas lėšas, procentine 
dalimi;
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2013/36/EB17, procentine dalimi;
__________________
16 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, OL L 
176, 2013 6 27, p.1.
17 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, 
OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

Or. en

Pakeitimas 184
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) kad įstaigos negalėtų savo 
įsipareigojimų struktūros nustatyti taip, kad 
būtų trukdoma veiksmingai taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
Valdyba turėtų turėti galimybę nustatyti, 
kad įstaigos visuomet turėtų bendrą 
nuosavų lėšų, subordinuotųjų ir pirmaeilių 
įsipareigojimų, kuriems būtų galima taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
sumą, išreikštą visų įstaigos įsipareigojimų, 
kurie nelaikomi nuosavomis lėšomis 
taikant Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/201316 ir 2013 m. 
birželio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2013/36/EB17, 

(45) kad įstaigos negalėtų savo 
įsipareigojimų struktūros nustatyti taip, kad 
būtų trukdoma veiksmingai taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
Valdyba turėtų turėti galimybę nustatyti, 
kad įstaigos visuomet turėtų bendrą 
nuosavų lėšų, subordinuotųjų ir pirmaeilių 
įsipareigojimų, kuriems būtų galima taikyti 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę, 
sumą, išreikštą visų įstaigos įsipareigojimų, 
kurie nelaikomi nuosavomis lėšomis 
taikant Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. 575/201316 ir 2013 m. 
birželio 26 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2013/36/EB17, 
procentine dalimi, kuri būtų nurodyta 



PE521.747v01-00 74/181 AM\1006888LT.doc

LT

procentine dalimi; pertvarkymo planuose;
__________________ __________________
16 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 
ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 648/2012, OL L 176, 2013 6 27, 
p.1.

16 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms 
ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas 
(ES) Nr. 648/2012, OL L 176, 2013 6 27, 
p.1.

17 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, 
OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

17 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito 
įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios 
kredito įstaigų ir investicinių įmonių 
priežiūros, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos 
direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, 
OL L 176, 2013 6 27, p. 338.

Or. en

Pakeitimas 185
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) priklausomai nuo konkrečių 
aplinkybių, turi būti pasirinktas geriausias 
pertvarkymo būdas, ir tuo tikslu turėtų būti 
galima pasinaudoti visomis pertvarkymo 
priemonėmis, numatytomis Direktyvoje
[...];

(46) priklausomai nuo konkrečių 
aplinkybių, nediskriminuojant jokios 
dalyvaujančios ar nedalyvaujančios 
valstybės narės arba valstybių narių 
grupės, turi būti pasirinktas geriausias 
pertvarkymo būdas, ir tuo tikslu turėtų būti 
galima pasinaudoti visomis pertvarkymo 
priemonėmis, numatytomis Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvoje [...], 
ir taikyti jas laikantis tos direktyvos 
nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 186
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Direktyva [...] teisė nurašyti ir 
konvertuoti kapitalo priemones suteikiama 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, 
nes kapitalo priemonių nurašymo ir 
konvertavimo sąlygos gali sutapti su 
pertvarkymo sąlygomis ir tokiu atveju 
reikia įvertinti, ar atitinkamo subjekto 
finansiniam patikimumui atkurti užtenka 
vien tik nurašyti arba konvertuoti kapitalo 
priemones, ar taip pat būtina imtis 
pertvarkymo veiksmų. Paprastai ja bus 
naudojamasi vykdant pertvarkymą. 
Komisija turėtų pakeisti nacionalines 
pertvarkymo institucijas taip pat vykdant 
šią funkciją, todėl jai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įvertinti, ar tenkinamos kapitalo 
priemonių nurašymo arba konvertavimo 
sąlygos, ir nuspręsti, ar reikia subjektą 
pertvarkyti, jei taip pat tenkinami 
pertvarkymo reikalavimai;

(47) Direktyva [...] teisė nurašyti ir 
konvertuoti kapitalo priemones suteikiama 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, 
nes kapitalo priemonių nurašymo ir 
konvertavimo sąlygos gali sutapti su 
pertvarkymo sąlygomis ir tokiu atveju 
reikia įvertinti, ar atitinkamo subjekto 
finansiniam patikimumui atkurti užtenka 
vien tik nurašyti arba konvertuoti kapitalo 
priemones, ar taip pat būtina imtis 
pertvarkymo veiksmų. Paprastai ja bus 
naudojamasi vykdant pertvarkymą. 
Valdyba, Komisija ir Taryba turėtų 
pakeisti nacionalines pertvarkymo 
institucijas taip pat vykdant šią funkciją, 
todėl jai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
įvertinti, ar tenkinamos kapitalo priemonių 
nurašymo arba konvertavimo sąlygos, ir 
nuspręsti, ar reikia subjektą pertvarkyti, jei 
taip pat tenkinami pertvarkymo 
reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 187
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(47) Direktyva [...] teisė nurašyti ir 
konvertuoti kapitalo priemones suteikiama 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, 
nes kapitalo priemonių nurašymo ir 
konvertavimo sąlygos gali sutapti su 
pertvarkymo sąlygomis ir tokiu atveju 

(47) Direktyva [...] teisė nurašyti ir 
konvertuoti kapitalo priemones suteikiama 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms, 
nes kapitalo priemonių nurašymo ir 
konvertavimo sąlygos gali sutapti su 
pertvarkymo sąlygomis ir tokiu atveju 
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reikia įvertinti, ar atitinkamo subjekto 
finansiniam patikimumui atkurti užtenka 
vien tik nurašyti arba konvertuoti kapitalo 
priemones, ar taip pat būtina imtis 
pertvarkymo veiksmų. Paprastai ja bus 
naudojamasi vykdant pertvarkymą. 
Komisija turėtų pakeisti nacionalines 
pertvarkymo institucijas taip pat vykdant 
šią funkciją, todėl jai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įvertinti, ar tenkinamos kapitalo 
priemonių nurašymo arba konvertavimo 
sąlygos, ir nuspręsti, ar reikia subjektą 
pertvarkyti, jei taip pat tenkinami 
pertvarkymo reikalavimai;

reikia įvertinti, ar atitinkamo subjekto 
finansiniam patikimumui atkurti užtenka 
vien tik nurašyti arba konvertuoti kapitalo 
priemones, ar taip pat būtina imtis 
pertvarkymo veiksmų. Paprastai ja bus 
naudojamasi vykdant pertvarkymą. 
Valdyba turėtų pakeisti nacionalines 
pertvarkymo institucijas taip pat vykdant 
šią funkciją, todėl jai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai įvertinti, ar tenkinamos kapitalo 
priemonių nurašymo arba konvertavimo 
sąlygos, ir nuspręsti, ar reikia subjektą 
pertvarkyti, jei taip pat tenkinami 
pertvarkymo reikalavimai;

Or. en

Pakeitimas 188
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(48) pertvarkymo veiksmų veiksmingumas 
ir vienodumas turėtų būti užtikrintas visose 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tuo 
tikslu Valdybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai išskirtiniais atvejais ir tuo 
atveju, kai nacionalinė pertvarkymo 
institucija netaikė arba nepakankamai taikė 
Valdybos sprendimą, perduoti kitam 
asmeniui nurodytas pertvarkomos įstaigos 
teises, turtą ar įsipareigojimus arba 
reikalauti konvertuoti skolos priemones, 
kurių sutartyse yra konvertavimo sąlyga, 
tam tikromis aplinkybėmis. Bet kokie 
nacionalinių pertvarkymo institucijų 
veiksmai, kuriais būtų ribojamas ir 
veikiamas Valdybos įgaliojimų naudojimas 
ar funkcijų vykdymas, turėtų būti 
draudžiami;

(48) pertvarkymo veiksmų veiksmingumas 
ir vienodumas turėtų būti užtikrintas visose 
dalyvaujančiose valstybėse narėse. Tuo 
tikslu Valdybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai išskirtiniais atvejais ir tuo 
atveju, kai nacionalinė pertvarkymo 
institucija netaikė arba nepakankamai taikė 
Valdybos sprendimą, ją pakeisti, siekiant 
užtikrinti tokio sprendimo įvykdymą. Bet 
kokie nacionalinių pertvarkymo institucijų 
veiksmai, kuriais būtų ribojamas ir
veikiamas Valdybos įgaliojimų naudojimas 
ar funkcijų vykdymas, turėtų būti 
draudžiami;

Or. en
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Pakeitimas 189
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Valdyba, taikydama pertvarkymo 
priemones ir pertvarkymo įgaliojimus, 
turėtų apie tai informuoti darbuotojus 
arba jų atstovus ir su jais konsultuotis. Jei 
taikoma, šiais atvejais turėtų būti 
laikomasi kolektyvinių sutarčių ar 
socialinių partnerių nurodytų kitų 
susitarimų;

Or. en

Pakeitimas 190
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kadangi Valdyba pakeičia 
dalyvaujančių valstybių narių nacionalines 
pertvarkymo institucijas priimant 
pertvarkymo sprendimus, Valdyba taip pat 
turėtų šias institucijas pakeisti 
bendradarbiaujant su nedalyvaujančiomis 
valstybėmis narėmis, kiek tai susiję su 
pertvarkymo funkcijomis. Visų pirma 
Valdyba turėtų atstovauti visoms 
dalyvaujančių valstybių narių institucijoms 
pertvarkymo kolegijose, kurioms priklauso 
ir nedalyvaujančių valstybių narių valdžios 
institucijos;

(50) kadangi Valdyba remia 
dalyvaujančias valstybių narių 
nacionalines pertvarkymo institucijas 
priimant pertvarkymo sprendimus, 
Valdyba taip pat turėtų drauge su šiomis 
institucijomis bendradarbiauti su 
nedalyvaujančiomis valstybėmis narėmis, 
kiek tai susiję su pertvarkymo funkcijomis. 
Visų pirma Valdyba turėtų atstovauti 
visoms dalyvaujančių valstybių narių 
institucijoms pertvarkymo kolegijose, 
kurioms priklauso ir nedalyvaujančių 
valstybių narių valdžios institucijos;

Or. en
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Pakeitimas 191
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(50) kadangi Valdyba pakeičia 
dalyvaujančių valstybių narių nacionalines 
pertvarkymo institucijas priimant 
pertvarkymo sprendimus, Valdyba taip pat 
turėtų šias institucijas pakeisti 
bendradarbiaujant su nedalyvaujančiomis 
valstybėmis narėmis, kiek tai susiję su 
pertvarkymo funkcijomis. Visų pirma 
Valdyba turėtų atstovauti visoms 
dalyvaujančių valstybių narių institucijoms
pertvarkymo kolegijose, kurioms priklauso 
ir nedalyvaujančių valstybių narių valdžios 
institucijos;

(50) kadangi Valdyba pakeičia 
dalyvaujančių valstybių narių nacionalines 
pertvarkymo institucijas priimant 
pertvarkymo sprendimus, Valdyba taip pat 
turėtų šias institucijas pakeisti 
bendradarbiaujant su nedalyvaujančiomis 
valstybėmis narėmis, kiek tai susiję su 
pertvarkymo funkcijomis. Visų pirma 
Valdyba turėtų įtraukti visų dalyvaujančių 
valstybių narių institucijas į pertvarkymo 
kolegijas, kurioms priklauso ir 
nedalyvaujančių valstybių narių valdžios 
institucijos;

Or. en

Pakeitimas 192
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
51 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(51) kadangi daugelis įstaigų vykdo veiklą 
ne tik Sąjungos, bet ir tarptautiniu mastu, 
veiksmingu pertvarkymo mechanizmu turi 
būti nustatyti bendradarbiavimo su 
atitinkamų trečiųjų šalių valdžios 
institucijomis principai. Parama trečiųjų 
šalių institucijoms turėtų būti teikiama 
pagal Direktyvos [...] 88 straipsnyje 
numatytą teisinę sistemą. Kadangi Valdyba 
turėtų būti vienintelė institucija, įgaliota 
pertvarkyti žlungančius bankus 
dalyvaujančiose valstybėse narėse, 
Valdybai tuo tikslu turėtų būti suteikti 
išskirtiniai įgaliojimai dalyvaujančių 

(51) kadangi daugelis įstaigų vykdo veiklą 
ne tik Sąjungos, bet ir tarptautiniu mastu, 
veiksmingu pertvarkymo mechanizmu turi 
būti nustatyti bendradarbiavimo su 
atitinkamų trečiųjų šalių valdžios 
institucijomis principai. Parama trečiųjų 
šalių institucijoms turėtų būti teikiama 
pagal Direktyvos [...] 88 straipsnyje 
numatytą teisinę sistemą;
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valstybių narių nacionalinių valdžios 
institucijų vardu sudaryti neprivalomus 
bendradarbiavimo susitarimus su tomis 
trečiųjų šalių valdžios institucijomis;

Or. en

Pakeitimas 193
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Komisija ir Valdyba priima 
sprendimus, pagrįstus visiškai tikslia 
informacija;

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Valdyba priima sprendimus, pagrįstus 
visiškai tikslia informacija;

Or. en

Pakeitimas 194
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti (52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
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užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Komisija ir Valdyba priima 
sprendimus, pagrįstus visiškai tikslia 
informacija;

užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Valdyba priima sprendimus, pagrįstus 
visiškai tikslia informacija;

Or. en

Pakeitimas 195
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Komisija ir Valdyba priima 
sprendimus, pagrįstus visiškai tikslia 
informacija;

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis ir 
visapusiškai pasinaudodama visa ECB ir 
nacionalinių kompetentingų institucijų 
turima informacija. Vykdant pertvarkymą, 
Valdyba turėtų turėti galimybę dalyvauti 
vykdant patikrinimus vietoje, kad galėtų 
veiksmingai stebėti nacionalinių valdžios 
institucijų vykdomą įgyvendinimo darbą ir 
kad būtų užtikrinta, kad Komisija ir 
Valdyba priima sprendimus, pagrįstus 
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visiškai tikslia informacija;

Or. en

Pakeitimas 196
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
52 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Komisija ir Valdyba priima 
sprendimus, pagrįstus visiškai tikslia 
informacija;

(52) kad galėtų veiksmingai vykdyti 
užduotis, Valdyba turėtų turėti tinkamus 
tyrimo įgaliojimus. Ji turėtų turėti 
galimybę tiesiogiai arba per nacionalines 
pertvarkymo institucijas reikalauti visos 
reikalingos informacijos ir vykdyti tyrimus 
bei patikrinimus vietoje, kai reikia, 
bendradarbiaudama su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis. Vykdant 
pertvarkymą, Valdyba turėtų turėti 
galimybę dalyvauti vykdant patikrinimus 
vietoje, kad galėtų veiksmingai stebėti 
nacionalinių valdžios institucijų vykdomą 
įgyvendinimo darbą ir kad būtų užtikrinta, 
kad Komisija ir Valdyba priima 
sprendimus, pagrįstus visiškai tikslia 
informacija. Jeigu nacionalinė 
pertvarkymo institucija neturi galimybių 
suteikti reikiamą pagalbą, ji, 
pasinaudodama savo įgaliojimais, turėtų 
paprašyti kitų nacionalinių pertvarkymo 
institucijų suteikti reikiamą pagalbą;

Or. en

Pakeitimas 197
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
52 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(52a) Valdyba, kompetentingos 
institucijos ir nacionalinės pertvarkymo 
institucijos, sudarydamos susitarimo 
memorandumą, turėtų nustatyti keitimosi 
informacija tvarką ir jos laikytis;

Or. en

Pakeitimas 198
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
53 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53) siekiant užtikrinti, kad Valdyba turėtų 
galimybę gauti visą svarbią informaciją, 
darbuotojai neturėtų turėti galimybės 
naudotis profesinio slaptumo taisyklėmis 
kaip pretekstu neatskleisti informacijos 
Valdybai;

(53) siekiant užtikrinti, kad Valdyba turėtų 
galimybę gauti visą svarbią informaciją, 
darbuotojai neturėtų turėti galimybės 
naudotis profesinio slaptumo taisyklėmis 
kaip pretekstu neatskleisti informacijos 
Valdybai. Kita vertus, šios informacijos 
atskleidimas Valdybai jokiu atveju 
neturėtų būti laikomas profesinės 
paslapties pažeidimu;

Or. en

Pakeitimas 199
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
54 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą 
priimtų sprendimų, pažeidimų atveju turėtų 
būti taikomos proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos. Valdybai turėtų būti suteikta 

(54) siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 
pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą 
priimtų sprendimų, pažeidimų atveju turėtų 
būti taikomos proporcingos ir atgrasančios 
sankcijos. Valdybai turėtų būti suteikta 
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teisė nurodyti nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms skirti įmonėms baudas ar 
delspinigius už įsipareigojimų pagal jos 
sprendimus nevykdymą. Siekiant užtikrinti 
nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų vykdymo 
užtikrinimą, Valdybai turėtų būti suteikta 
teisė paskelbti gaires dėl baudų ir 
delspinigių skyrimo, skirtas 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms;

teisė skirti įmonėms baudas ar delspinigius 
už įsipareigojimų pagal jos sprendimus 
nevykdymą. Šių baudų ar delspinigių dydį 
turėtų nustatyti Valdyba kartu su 
kompetentingomis institucijomis ir 
Komisija;

Or. en

Pakeitimas 200
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
54 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54a) siekiant užtikrinti visapusišką 
sprendimų laikymąsi visoje Sąjungoje, 
turėtų būti numatytos proporcingos ir 
atgrasančios sankcijos, kurios pažeidimo 
atveju būtų vienodai taikomos visose 
valstybėse narėse. Dėl to, siekiant 
užtikrinti veiksmingą laikymąsi, Sąjungos 
lygmeniu turėtų būti suderinta 
administracinių ir baudžiamųjų sankcijų 
priėmimo sistema. Taigi siekiant sukurti 
Europos mechanizmą turėtų būti nustatyti 
bendri būtinieji reikalavimai;

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų suderinti būtiniausius reikalavimus, kurie turi būti taikomi visose valstybėse narėse 
pažeidimo atveju. Finansų įstaigos neturėtų turėti galimybės pasinaudoti ne tokia griežta 
tvarka, nustatyta kai kuriose valstybėse narėse.

Pakeitimas 201
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl reglamento
54 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(54b) valstybės narės ir Valdyba turėtų 
užtikrinti, kad informacija apie visas 
pagal Reglamentą (EB) Nr. (...) skirtas 
sankcijas būtų viešai atskleista, tik kai 
toks viešas atskleidimas būtų 
proporcingas;

Or. en

Pakeitimas 202
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
55 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(55) kai nacionalinė pertvarkymo 
institucija pažeidžia bendro pertvarkymo 
mechanizmo taisykles nepasinaudodama 
pagal nacionalinę teisę jai suteiktais 
įgaliojimais vykdyti Valdybos nurodymus, 
atitinkama valstybė narė gali būti 
atsakinga už tai, kad laikantis teismo 
praktikos būtų atlyginta bet kokia žala, 
padaryta asmenims, įskaitant, kai 
taikoma, pertvarkomam subjektui ar 
grupei arba bet kurios to subjekto ar 
grupės dalies bet kuriam kreditoriui bet 
kurioje valstybėje narėje;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 203
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
56 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56) turi būti nustatytos atitinkamos 
taisyklės, kuriomis būtų 
reglamentuojamas Valdybos biudžetas, 
biudžeto parengimas, vidaus taisyklių, 
kuriomis nustatoma jos biudžeto 
sudarymo ir įgyvendinimo tvarka, 
priėmimas ir ataskaitų vidaus ir išorės 
auditas;

(56) turi būti nustatytos atitinkamos 
taisyklės, kuriomis būtų reglamentuojama 
Valdybos biudžeto sudarymo ir 
įgyvendinimo tvarka, jo parengimas, kas 
ketvirtį Valdybos plenarinėje sesijoje 
atliekamas patikrinimas ir kontrolė bei 
ataskaitų vidaus ir išorės auditas;

Or. en

Pakeitimas 204
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
56 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(56a) be to, Valdybos plenarinėje sesijoje 
turėtų būti priimta metinė darbo 
programa, kas ketvirtį atliekamas jos 
patikrinimas bei kontrolė ir teikiamos 
nuomonės ir (arba) rekomendacijos dėl 
vykdomojo direktoriaus ketvirčio 
ataskaitos projekto, į kurį turėtų būti 
įtrauktas skyrius dėl pertvarkymo veiklos 
ir Valdyboje svarstomų pertvarkymo 
atvejų, taip pat skyrius, skirtas 
finansiniams ir administraciniams 
klausimams;

Or. en

Pakeitimas 205
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) būtina užtikrinti, kad visas Fondo 
lėšas būtų galima panaudoti žlungančių 
įstaigų pertvarkymui. Todėl Fondo lėšos 
neturėtų būti naudojamos jokiam kitam 
tikslui, išskyrus veiksmingą pertvarkymo 
priemonių ir įgaliojimų įgyvendinimą. Be 
to, jos turėtų būti naudojamos tik laikantis 
taikomų pertvarkymo tikslų ir principų. 
Atitinkamai Valdyba užtikrina, kad bet 
kokie nuostoliai, sąnaudos ar kitos išlaidos, 
patirti taikant pertvarkymo priemones, visų 
pirma tektų pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams. Tik tais 
atvejais, kai akcininkų ir kreditorių ištekliai 
išnaudoti, nuostoliai, sąnaudos ar kitos 
išlaidos, patirtos taikant pertvarkymo 
priemones, padengiami iš Fondo lėšų;

(58) būtina užtikrinti, kad visas Fondo 
lėšas būtų galima panaudoti žlungančių 
įstaigų pertvarkymui. Todėl Fondo lėšos 
neturėtų būti naudojamos jokiam kitam 
tikslui, išskyrus veiksmingą pertvarkymo 
priemonių ir įgaliojimų įgyvendinimą. Be 
to, jos turėtų būti naudojamos tik laikantis 
taikomų pertvarkymo tikslų ir principų, 
visapusiškai atsižvelgiant į Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 
[BGPD] nuostatas. Fondo lėšos neturėtų 
būti naudojamos tiesiogiai įstaigos 
nuostoliams padengti arba 
rekapitalizavimo tikslais. Atitinkamai 
Valdyba užtikrina, kad bet kokie 
nuostoliai, sąnaudos ar kitos išlaidos, 
patirti taikant pertvarkymo priemones, visų 
pirma tektų pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams. Tik tais 
atvejais, kai akcininkų ir kreditorių ištekliai 
išnaudoti, nuostoliai, sąnaudos ar kitos 
išlaidos, patirtos taikant pertvarkymo 
priemones, padengiami iš Fondo lėšų;

Or. en

Pakeitimas 206
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
 konstatuojamoji dalis 58

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58) būtina užtikrinti, kad visas Fondo 
lėšas būtų galima panaudoti žlungančių 
įstaigų pertvarkymui. Todėl Fondo lėšos 
neturėtų būti naudojamos jokiam kitam 
tikslui, išskyrus veiksmingą pertvarkymo 
priemonių ir įgaliojimų įgyvendinimą. Be 
to, jos turėtų būti naudojamos tik laikantis 
taikomų pertvarkymo tikslų ir principų. 
Atitinkamai Valdyba užtikrina, kad bet 

(58) būtina užtikrinti, kad visas Fondo 
lėšas būtų galima panaudoti žlungančių 
įstaigų pertvarkymui. Todėl Fondo lėšos 
neturėtų būti naudojamos jokiam kitam 
tikslui, išskyrus veiksmingą pertvarkymo 
priemonių ir įgaliojimų įgyvendinimą. Be 
to, jos turėtų būti naudojamos tik laikantis 
taikomų pertvarkymo tikslų ir principų. 
Atitinkamai Valdyba užtikrina, kad bet 
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kokie nuostoliai, sąnaudos ar kitos išlaidos, 
patirti taikant pertvarkymo priemones, visų 
pirma tektų pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams. Tik tais 
atvejais, kai akcininkų ir kreditorių ištekliai 
išnaudoti, nuostoliai, sąnaudos ar kitos 
išlaidos, patirtos taikant pertvarkymo 
priemones, padengiami iš Fondo lėšų;

kokie nuostoliai, sąnaudos ar kitos išlaidos, 
patirti taikant pertvarkymo priemones, visų 
pirma tektų pertvarkomos įstaigos 
akcininkams ir kreditoriams. Tik tais 
atvejais, kai akcininkų ir kreditorių ištekliai 
išnaudoti, nuostoliai, sąnaudos ar kitos 
išlaidos, patirtos taikant pertvarkymo 
priemones, padengiami iš Fondo lėšų, 
atsižvelgiant į bankrutuojančios banko 
veiklos dalį atitinkamose valstybėse
narėse;

Or. en

Pakeitimas 207
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
58 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(58a) tačiau Fondą prieš pasinaudojant 
visais kreditoriais pagrįsta naudoti tais 
atvejais, kai vykstant pertvarkymo 
procesui nuostoliai būtų pradedami dengti 
privačiomis lėšomis iš indėlių. Piliečių 
pasitikėjimas, kad jų santaupos yra 
saugios absoliučiai nerizikingose indėlių 
sąskaitose, kurių grąža atitinkamai maža, 
yra bendro pasitikėjimo bankų sistema 
pagrindas. Indėlių apsauga neabejotinai 
yra viena iš svarbiausių bankų funkcijų, o 
pasitikėjimo indėlių saugumu trūkumas 
gali sukelti masinį indėlių atsiėmimą; tai 
reiškinys, turintis pražūtingą poveikį 
finansiniam stabilumui. Vadinasi, indėlių, 
kurių grąžinimui teikiama pirmenybė, 
apsaugos užtikrinimas vykdant 
pertvarkymo procesą atitinka pertvarkymo 
tikslus, todėl jam reikia skirti ypatingas 
pastangas;

Or. en
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Pakeitimas 208
Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) jeigu dalyvaujančioje valstybėje 
narėje nustatyti nacionalinio banko 
mokesčiai, gali susidaryti tokia padėtis, 
kai bankas turi mokėti ir nacionalinio 
banko mokestį, ir įnašą Bendro 
pertvarkymo mechanizmo fondui. Ši 
problema turėtų būti išspręsta, kad iš 
finansų įstaigų nebūtų renkami dvigubi 
įnašai;

Or. en

Pakeitimas 209
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) turėtų būti numatyta Pertvarkymo 
fondui skirta paskolos priemonė, 
užtikrinanti visišką Europos finansinį 
stabilumą, kuri galėtų bet kuriuo metu 
veiksmingai sustabdyti problemų plitimą 
finansų sistemoje. Ši paskolos priemonė 
suteiks galimybę ūkio subjektams priimti 
sprendimus remiantis kiekvienos finansų 
įstaigos stabilumu, o ne numanoma 
valstybės narės, kurioje įsisteigusios 
skirtingos įstaigos, valstybės skolos rizika. 
Taikant šią paskolos priemonę galiausiai 
išnyks ryšys tarp valstybės skolos rizikos ir 
bankų sistemos;

Or. en
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Pagrindimas

EFSM būtų tinkamas pasirinkimas.

Pakeitimas 210
Corien Wortmann-Kool, Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
59 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(59a) jeigu valstybės narės, reaguodamos 
į krizę, jau įvedė bankams taikomus 
mokesčius, rinkliavas ar pertvarkymo 
įnašus, siekiant išvengti dvigubų 
mokėjimų juos turėtų pakeisti įnašai į 
Fondą;

Or. en

Pakeitimas 211
Pablo Zalba Bidegain

Pasiūlymas dėl reglamento
61 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(61a) kad būtų galima užtikrinti 
nedelsiant prieinamus pakankamus 
finansinius išteklius šiame reglamente 
numatytiems tikslams siekti, turėtų būti 
sukurta paskolos priemonė, pageidautina, 
pagal Bendrijos viešąją priemonę. Visos 
sistemos patikimumui labai svarbus 
neribojama prieiga prie finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 212
Sylvie Goulard
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Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) kai dalyvaujančios valstybės narės 
turi jau nusistovėjusias nacionalines 
pertvarkymo finansavimo struktūras, jos 
turėtų turėti galimybę pasirūpinti, kad 
nacionalinės pertvarkymo finansavimo 
struktūros naudotųsi turimomis 
finansinėmis lėšomis, praeityje 
surinktomis iš įstaigų kaip ex-ante įnašai, 
siekiant kompensuoti įstaigoms už ex-ante 
įnašus, kuriuos tos įstaigos turi sumokėti 
Fondui. Tokia kompensacija neturėtų 
pažeisti valstybių narių įsipareigojimų 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 94/18/EB18;

Išbraukta.

__________________
18 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/18/EB, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 80/390/EEB dėl informacinių 
biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti 
prieš įtraukiant vertybinius popierius į 
biržos oficialųjį prekybos sąrašą, 
sudarymo, patikrinimo ir platinimo 
reikalavimų derinimo. OL L 135, 1994 5 
31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 213
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(62) kai dalyvaujančios valstybės narės turi 
jau nusistovėjusias nacionalines 
pertvarkymo finansavimo struktūras, jos 

(62) kai dalyvaujančios valstybės narės turi 
jau nusistovėjusias nacionalines 
pertvarkymo finansavimo priemones, 
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turėtų turėti galimybę pasirūpinti, kad 
nacionalinės pertvarkymo finansavimo 
struktūros naudotųsi turimomis 
finansinėmis lėšomis, praeityje 
surinktomis iš įstaigų kaip ex-ante įnašai, 
siekiant kompensuoti įstaigoms už ex-ante 
įnašus, kuriuos tos įstaigos turi sumokėti 
Fondui. Tokia kompensacija neturėtų 
pažeisti valstybių narių įsipareigojimų 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 94/18/EB18;

lėšos, jau surinktos taikant šias 
priemones, turėtų būti perduotos 
Bendram pertvarkymo fondui;

__________________
18 1994 m. gegužės 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
94/18/EB, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 80/390/EEB dėl informacinių 
biuletenių, kuriuos privaloma paskelbti 
prieš įtraukiant vertybinius popierius į 
biržos oficialųjį prekybos sąrašą,
sudarymo, patikrinimo ir platinimo 
reikalavimų derinimo. OL L 135, 1994 5 
31, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 214
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą 
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio;

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą, 
kuriuos turi nustatyti Valdyba remdamasi 
kompetentingos institucijos pasiūlymu,
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio;

Or. en
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Pakeitimas 215
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
63 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą 
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio;

(63) siekiant užtikrinti teisingą įnašų 
apskaičiavimą ir skatinti veikti pagal 
mažiau rizikingą modelį, įnašai į Fondą 
turėtų priklausyti nuo kredito įstaigų 
patiriamos rizikos laipsnio. Kiekvienoje 
valstybėje narėje įnašai turėtų atitikti tą 
patį procentinį tikslą;

Or. en

Pakeitimas 216
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį, siekiant 
nustatyti įnašų į Fondą rūšį ir už ką turi 
būti mokami įnašai, įnašų sumos 
apskaičiavimo būdą ir jų mokėjimo būdą; 
nustatyti registracijos, apskaitos, ataskaitų 
teikimo ir kitas taisykles, reikalingas 
užtikrinti, kad laiku būtų sumokėta visa 
įnašų suma; nustatoma įnašų sistema 
įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas 
vykdyti veiklą po to, kai Fondas pasiekia 
savo tikslinį lygį; nustatyti įnašų 
paskirstymo per laikotarpį kriterijus; 
nustatyti, kokiomis aplinkybėmis įnašų 
mokėjimas gali būti paankstintas; nustatyti 
metinių įnašų nustatymo kriterijus; 
nustatyti priemones, skirtas patikslinti, 
kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis įstaiga 
gali būti iš dalies ar visiškai atleista nuo ex 

(66) Valdybai pateikus pasiūlymą
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal SESV 
290 straipsnį, siekiant nustatyti įnašų į 
Fondą rūšį ir už ką turi būti mokami įnašai, 
įnašų sumos apskaičiavimo būdą ir jų 
mokėjimo būdą; nustatyti registracijos, 
apskaitos, ataskaitų teikimo ir kitas 
taisykles, reikalingas užtikrinti, kad laiku 
būtų sumokėta visa įnašų suma; nustatoma 
įnašų sistema įstaigoms, kurioms suteiktas 
leidimas vykdyti veiklą po to, kai Fondas 
pasiekia savo tikslinį lygį; nustatyti įnašų 
paskirstymo per laikotarpį kriterijus; 
nustatyti, kokiomis aplinkybėmis įnašų 
mokėjimas gali būti paankstintas arba 
atidėtas; nustatyti metinių įnašų sumos
nustatymo kriterijus; nustatyti priemones, 
skirtas patikslinti, kokiomis aplinkybėmis 
ir sąlygomis įstaiga gali būti iš dalies ar 
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post įnašų, ir priemones, skirtas 
patikslinti, kokiomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis įstaiga gali būti iš dalies ar 
visiškai atleista nuo ex-post įnašų;

visiškai atleista nuo ex post įnašų. 

Or. en

Pakeitimas 217
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
66 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį, siekiant 
nustatyti įnašų į Fondą rūšį ir už ką turi 
būti mokami įnašai, įnašų sumos 
apskaičiavimo būdą ir jų mokėjimo būdą; 
nustatyti registracijos, apskaitos, ataskaitų 
teikimo ir kitas taisykles, reikalingas 
užtikrinti, kad laiku būtų sumokėta visa 
įnašų suma; nustatoma įnašų sistema 
įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas 
vykdyti veiklą po to, kai Fondas pasiekia 
savo tikslinį lygį; nustatyti įnašų 
paskirstymo per laikotarpį kriterijus; 
nustatyti, kokiomis aplinkybėmis įnašų 
mokėjimas gali būti paankstintas; nustatyti 
metinių įnašų nustatymo kriterijus;
nustatyti priemones, skirtas patikslinti, 
kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis įstaiga 
gali būti iš dalies ar visiškai atleista nuo ex 
post įnašų, ir priemones, skirtas patikslinti, 
kokiomis aplinkybėmis ir sąlygomis įstaiga 
gali būti iš dalies ar visiškai atleista nuo 
ex-post įnašų;

(66) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
pagal SESV 290 straipsnį, siekiant 
nustatyti įnašų į Fondą rūšį ir už ką turi 
būti mokami įnašai, įnašų sumos 
apskaičiavimo būdą ir jų mokėjimo būdą; 
nustatyti registracijos, apskaitos, ataskaitų 
teikimo ir kitas taisykles, reikalingas 
užtikrinti, kad laiku būtų sumokėta visa 
įnašų suma; nustatoma įnašų sistema 
įstaigoms, kurioms suteiktas leidimas 
vykdyti veiklą po to, kai Fondas pasiekia 
savo tikslinį lygį; nustatyti įnašų 
paskirstymo per laikotarpį kriterijus; 
nustatyti, kokiomis aplinkybėmis įnašų 
mokėjimas gali būti paankstintas; nustatyti 
metinių įnašų nustatymo kriterijus 
laikantis šiame reglamente numatytų 
ribų; nustatyti priemones, skirtas 
patikslinti, kokiomis aplinkybėmis ir 
sąlygomis įstaiga gali būti iš dalies ar 
visiškai atleista nuo ex post įnašų, ir 
priemones, skirtas patikslinti, kokiomis 
aplinkybėmis ir sąlygomis įstaiga gali būti 
iš dalies ar visiškai atleista nuo ex-post 
įnašų;

Or. en
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Pakeitimas 218
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
66 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(66a) siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, 
Komisija ir Valdyba, vykdydamos savo 
užduotis pagal šį reglamentą, turėtų veikti 
laikydamosi [BGPD] reikalavimų, o visi 
deleguotieji aktai turėtų būti priimami 
remiantis tos direktyvos nuostatomis. Be 
to, Komisija ir Valdyba turėtų vadovautis 
EBI priimtomis gairėmis ir 
rekomendacijomis dėl [BGPD] ir, 
prireikus, bet kuriuo EBI tarpininkavimo 
metu pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalį priimtu 
privalomu sprendimu;

Or. en

Pakeitimas 219
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
67 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(67) siekiant užtikrinti Valdybos darbo 
konfidencialumą, jos nariams, Valdybos 
personalui, įskaitant darbuotojus, kuriais 
apsikeitė arba kuriuos delegavo 
dalyvaujančios valstybės narės 
pertvarkymo užduotims vykdyti, turėtų būti 
taikomi profesinės paslapties reikalavimai, 
netgi jiems nustojus eiti savo pareigas. Kad 
galėtų vykdyti jai pavestas užduotis, 
Valdybai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
laikantis tam tikrų sąlygų keistis 
informacija su nacionalinėmis ar Sąjungos 
valdžios institucijomis ir įstaigomis;

(67) siekiant užtikrinti Valdybos darbo 
konfidencialumą, jos nariams, Valdybos 
personalui, įskaitant darbuotojus, kuriais 
apsikeitė arba kuriuos delegavo 
dalyvaujančios valstybės narės 
pertvarkymo užduotims vykdyti, turėtų būti 
taikomi profesinės paslapties reikalavimai, 
netgi jiems nustojus eiti savo pareigas. Šie 
reikalavimai turėtų būti taikomi ir kitiems 
Valdybos įgaliotiems asmenims, taip pat 
asmenims, kuriuos valstybių narių 
pertvarkymo institucijos įgaliojo arba 
paskyrė atlikti patikrinimus vietoje, ir 
stebėtojams, pakviestiems dalyvauti 
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Valdybos plenarinėse ir vykdomosiose 
sesijose. Kad galėtų vykdyti jai pavestas 
užduotis, Valdybai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai laikantis tam tikrų sąlygų 
keistis informacija su nacionalinėmis ar 
Sąjungos valdžios institucijomis ir 
įstaigomis;

Or. en

Pakeitimas 220
Gunnar Hökmark

Pasiūlymas dėl reglamento
68 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(68a) jeigu sprendimai pagal šį 
reglamentą turi būti priimami EBI 
vykdant privalomą tarpininkavimą pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
19 straipsnį, tokie sprendimai turi būti 
privalomi visoms dalyvaujančioms šalims;

Or. en

Pagrindimas

Darant prielaidą, kad Komisija dalyvaus bendrame pertvarkymo mechanizme, neaišku, ar 
EBI, kaip ir agentūra, galės priversti Komisiją, kuri yra Sutartyje numatyta institucija, vykdyti 
privalomą tarpininkavimo sprendimą. Turėtų būti aiškiai nurodyta, jog tuo atveju, kai 
sprendimai pagal šį reglamentą turi būti priimami EBI vykdant privalomą tarpininkavimą 
(tuo mastu, kuris turi būti nustatytas BGPD), tokie sprendimai yra privalomi ne tik 
nedalyvaujančių valstybių narių pertvarkymo institucijoms, bet ir pačiai Komisijai.

Pakeitimas 221
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) kol Valdyba pradės visiškai veikti, 
Komisija turėtų būti atsakinga už pradinius 
veiksmus, įskaitant įnašų, reikalingų 
administracinėms išlaidoms padengti, 
rinkimą ir laikinojo vykdomojo 
direktoriaus paskyrimą, kad būtų galima 
Valdybos vardu tvirtinti visus būtinus 
mokėjimus;

(69) kol Valdyba pradės visiškai veikti, 
Komisija turėtų būti atsakinga už pradinius 
veiksmus, įskaitant pirmųjų įnašų, 
reikalingų administracinėms išlaidoms 
padengti, rinkimą ir laikinojo vykdomojo 
direktoriaus paskyrimą, kad būtų galima 
Valdybos vardu tvirtinti visus būtinus 
mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 222
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(69) kol Valdyba pradės visiškai veikti, 
Komisija turėtų būti atsakinga už pradinius 
veiksmus, įskaitant įnašų, reikalingų 
administracinėms išlaidoms padengti, 
rinkimą ir laikinojo vykdomojo 
direktoriaus paskyrimą, kad būtų galima 
Valdybos vardu tvirtinti visus būtinus 
mokėjimus;

(69) kol Valdyba pradės visiškai veikti, 
nacionalinės pertvarkymo institucijos
turėtų būti atsakingos už pradinius 
veiksmus, įskaitant įnašų, reikalingų 
administracinėms išlaidoms padengti, 
rinkimą ir laikinojo vykdomojo 
direktoriaus paskyrimą, kad būtų galima 
Valdybos vardu tvirtinti visus būtinus 
mokėjimus;

Or. en

Pakeitimas 223
Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl reglamento
70 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(70) šiame reglamente atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi Europos 

(70) šiame reglamente atsižvelgiama į 
pagrindines teises ir laikomasi Europos 
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Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažintų principų, visų pirma teisės į 
asmens duomenų apsaugą, laisvės užsiimti 
verslu, teisės į nuosavybę, veiksmingą 
teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, ir jis turi būti įgyvendinamas 
laikantis tų teisių ir principų;

Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje 
pripažintų principų, visų pirma teisės į 
asmens duomenų apsaugą, laisvės užsiimti 
verslu, darbuotojų teisę į informaciją ir 
konsultacijas įmonėje, teisės į nuosavybę, 
veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos 
nagrinėjimą, ir jis turi būti įgyvendinamas 
laikantis tų teisių ir principų;

Or. en

Pakeitimas 224
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71a) siekiant panaikinti ryšį tarp 
vyriausybių ir bankų ir užtikrinti bendro 
pertvarkymo mechanizmo efektyvumą ir 
patikimumą, ypač kol nėra visiškai 
finansuojamas Bendro pertvarkymo 
mechanizmo fondas, būtina sukurti 
Europos viešąją paskolos priemonę, kuri 
būtų pradėta taikyti nuo bendro 
pertvarkymo mechanizmo įsigaliojimo 
dienos. Bet kokią paskolą, gautą taikant 
šią paskolos priemonę, Bendro 
pertvarkymo mechanizmo fondas turėtų 
grąžinti per sutartą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 225
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
71 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(71a) siekiant panaikinti ryšį tarp 
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vyriausybių ir bankų nuorodą ir užtikrinti 
bendro pertvarkymo mechanizmo 
efektyvumą ir patikimumą, ypač kol nėra 
užtikrintas visiškas Bendro pertvarkymo 
mechanizmo fondo finansavimas, būtina 
sukurti Bendrijos viešąją paskolos 
priemonę (fiskalinio stabilumo stiprinimo 
priemonę), skirtą dalyvaujančioms 
valstybėms narėms. Bet kokią paskolą, 
gautą taikant šią paskolos priemonę, 
Bendro pertvarkymo mechanizmo fondas 
turėtų grąžinti per sutartą laikotarpį;

Or. en

Pakeitimas 226
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kartu su Valdyba ir
dalyvaujančių valstybių narių pertvarkymo 
institucijomis šias vienodas taisykles ir 
procedūrą taiko šiuo reglamentu nustatyto 
bendro pertvarkymo mechanizmo 
sistemoje. Bendrą pertvarkymo 
mechanizmą remia Bendras bankų 
pertvarkymo fondas (toliau – Fondas).

Valdyba, dalyvaujančių valstybių narių 
pertvarkymo institucijos ir Komisija, 
atsižvelgdamos į valstybės pagalbos 
taisykles, šias vienodas taisykles ir 
procedūrą taiko šiuo reglamentu nustatyto 
bendro pertvarkymo mechanizmo 
sistemoje. Bendrą pertvarkymo 
mechanizmą remia Bendras bankų 
pertvarkymo fondas (toliau – Fondas).

Or. en

Pakeitimas 227
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kartu su Valdyba ir dalyvaujančių Valdyba kartu su Komisija ir dalyvaujančių 
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valstybių narių pertvarkymo institucijomis 
šias vienodas taisykles ir procedūrą taiko 
šiuo reglamentu nustatyto bendro 
pertvarkymo mechanizmo sistemoje. 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą remia 
Bendras bankų pertvarkymo fondas (toliau 
– Fondas).

valstybių narių pertvarkymo institucijomis 
šias vienodas taisykles ir procedūrą taiko 
šiuo reglamentu nustatyto bendro 
pertvarkymo mechanizmo sistemoje. 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą remia 
Bendras bankų pertvarkymo fondas (toliau
– Fondas).

Or. en

Pakeitimas 228
Sari Essayah, Anneli Jäätteenmäki

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija kartu su Valdyba ir dalyvaujančių 
valstybių narių pertvarkymo institucijomis 
šias vienodas taisykles ir procedūrą taiko 
šiuo reglamentu nustatyto bendro 
pertvarkymo mechanizmo sistemoje. 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą remia 
Bendras bankų pertvarkymo fondas (toliau 
– Fondas).

Komisija kartu su Valdyba ir dalyvaujančių 
valstybių narių pertvarkymo institucijomis 
šias vienodas taisykles ir procedūrą taiko 
šiuo reglamentu nustatyto bendro 
pertvarkymo mechanizmo sistemoje. 
Bendrą pertvarkymo mechanizmą remia
nacionalinių bankų pertvarkymo fondų, 
kurie yra centralizuotai koordinuojami, 
tinklas (toliau – Fondas).

Or. en

Pakeitimas 229
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas taikomas šiems 
subjektams:

Šis reglamentas taikomas:

Or. en
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Pakeitimas 230
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms, kurių 
tiesioginę priežiūrą pagal Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […], kuriuo Europos 
Centriniam Bankui pavedamos specialios 
užduotys, susijusios su kredito įstaigų 
rizikos ribojimo priežiūros politika, 
4 straipsnį vykdo ECB;

Or. en

Pakeitimas 231
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) didelėms kredito įstaigoms pagal 
Tarybos reglamento (ES) Nr./2013, 
kuriuo Europos Centriniam Bankui 
pavedamos specialios užduotys, susijusios 
su dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtų kredito įstaigų rizikos ribojimo 
priežiūros politika, 6 straipsnį;

Or. en

Pakeitimas 232
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) subjektams, kurių tiesioginė priežiūra 
pagal BPM reglamento 6 straipsnį pavesta 
ECB;

Or. en

Pakeitimas 233
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms, kurių 
tiesioginę priežiūrą pagal Tarybos 
reglamento (ES) Nr. […], kuriuo Europos 
Centriniam Bankui pavedamos specialios 
užduotys, susijusios su kredito įstaigų 
rizikos ribojimo priežiūros politika, 
6 straipsnio 4 dalį vykdo ECB;

(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en

Pagrindimas

It has to be differentiated between the supervision and resolution of credit institutions on the 
European and national level. Credit institutions which are directly supervised at the 
European level within the framework of the SSM have to be subject to a resolution mechanism 
at the European level. Thus, the single resolution mechanism shall cover all credit institutions 
which are systemically relevant and carry out cross-border operations falling under the direct 
supervision of the ECB. Credit institutions which are supervised on the national level should 
also be resolved at the national level.

Pakeitimas 234
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) kredito įstaigoms, kurių tiesioginę 
priežiūrą pagal Tarybos reglamento (ES) 
Nr. […], kuriuo Europos Centriniam 
Bankui pavedamos specialios užduotys, 
susijusios su kredito įstaigų rizikos 
ribojimo priežiūros politika, 6 straipsnio 
4 dalį vykdo ECB;

Or. en

Pakeitimas 235
Herbert Dorfmann

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms;

a) dalyvaujančiose valstybėse narėse 
įsteigtoms kredito įstaigoms, laikantis 
subsidiarumo ir proporcingumo principų;

Or. en

Pakeitimas 236
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienoje iš dalyvaujančių valstybių narių 
įsteigtoms patronuojančiosioms įmonėms, 
įskaitant finansų kontroliuojančiąsias 
bendroves ar mišrią veiklą vykdančias 
finansų kontroliuojančiąsias bendroves, 
kai joms taikoma ECB konsoliduota
priežiūra pagal Tarybos reglamento (ES) 

Išbraukta.
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Nr. [...], kuriuo Europos Centriniam 
Bankui pavedamos specialios užduotys, 
susijusios su rizikos ribojimu pagrįsta 
kredito įstaigų priežiūra, 4 straipsnio 1 
dalies i punktą;

Or. en

Pakeitimas 237
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio pirmos pastraipos pirma dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

nebent pagal Tarybos reglamento, kuriuo 
Europos Centriniam Bankui pavedamos 
specialios užduotys, susijusios su rizikos 
ribojimu pagrįstos kredito įstaigų 
priežiūros politika, 6 straipsnio 4 dalį jie 
klasifikuojami kaip mažiau svarbūs.

Or. de

Pakeitimas 238
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jokiu veiksmu arba politika pagal šį 
reglamentą negalima tiesiogiai ar 
netiesiogiai diskriminuoti jokios valstybės 
narės arba valstybių narių grupės kaip 
bankininkystės arba finansinių paslaugų 
bet kuria valiuta teikimo vietos.

Or. en
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Pakeitimas 239
Peter Simon

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paramos bankams šis reglamentas 
netaikomas.

Or. de

Pakeitimas 240
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Bendra pertvarkymo valdyba gali savo 
iniciatyva pateikti nurodymus, 
atitinkančius šio reglamento nuostatas, 
bet kuriai dalyvaujančių valstybių narių 
kredito įstaigai, jeigu mano, kad jos 
žlugimas galėtų turėti reikšmingą 
neigiamą poveikį finansiniam stabilumui.

Or. en

Pakeitimas 241
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Bendradarbiavimas taikant bendrą 

pertvarkymo mechanizmą



AM\1006888LT.doc 105/181 PE521.747v01-00

LT

1. Taikant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą Komisija, Valdyba ir 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
vykdo savo užduotis jų kompetencijos 
srityse pagal BGPD ir šio reglamento 
nuostatas.
2. Komisija, Valdyba ir nacionalinės 
pertvarkymo institucijos privalo laikytis 
sąžiningo bendradarbiavimo principo, 
keistis informacija ir drauge rengti 
nuoseklią pertvarkymo praktiką.
3. Komisija kontroliuoja viso mechanizmo 
veikimą, kuris grindžiamas šiame 
reglamente nustatyta atsakomybe ir 
procedūromis.

Or. en

Pakeitimas 242
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
1. Taikant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą Komisija, Valdyba ir 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
vykdo savo užduotis jų kompetencijos 
srityse pagal BGPD ir šio reglamento 
nuostatas.
2.  Komisija, Valdyba ir nacionalinės 
pertvarkymo institucijos privalo laikytis 
sąžiningo bendradarbiavimo principo, 
keistis informacija ir drauge rengti 
nuoseklią pertvarkymo praktiką.
3. Komisija kontroliuoja viso mechanizmo 
veikimą, kuris grindžiamas šiame 
reglamente nustatyta atsakomybe ir 
procedūromis.
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Or. en

Pakeitimas 243
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos Direktyvos [...] 2 
straipsnyje ir 2013 m. birželio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/36/ES 3 straipsnyje. Be to, taikomos 
šios apibrėžtys:

Šiame reglamente vartojamų terminų 
apibrėžtys nustatytos Direktyvos [...] 
2 straipsnyje, 2013 m. birželio 26 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2013/36/ES 3 straipsnyje ir Reglamento 
(ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalyje. 
Be to, taikomos šios apibrėžtys:

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje sakoma, kad BGPD, Ketvirtajame teisės aktų dėl kapitalo poreikio rinkinyje ir 
Reglamente dėl kapitalo poreikio vartojamos apibrėžtys taikomos kartu su papildomomis 
šiame straipsnyje pateiktomis apibrėžtimis. Taigi atsižvelgiant į šią dalį apibrėžčių 
pakartojimas šiame straipsnyje yra nereikalingas.

Pakeitimas 244
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) ECB – Europos centrinio banko 
Stebėtojų taryba, įsteigta pagal Tarybos 
reglamentą (ES) Nr. […];

Or. en

Pakeitimas 245
Sławomir Nitras
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) nacionalinė pertvarkymo institucija –
institucija, kurią valstybė narė paskiria 
pagal Direktyvos [...] 3 straipsnį;

2) nacionalinė pertvarkymo institucija –
institucija, kurią dalyvaujanti valstybė narė 
paskiria pagal Direktyvos [...] 3 straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės pertvarkymo institucijos apibrėžtyje turėtų būti nurodyta, kad tokia institucija
laikoma tik dalyvaujančios valstybės narės paskirta institucija, nes tai atitiktų ir požiūrį, kurio 
laikomasi BPM reglamente.

Pakeitimas 246
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Valdyba – Bendro pertvarkymo 
mechanizmo valdyba, nurodyta šio 
reglamento 38 ir 39 straipsniuose;

Or. en

Pakeitimas 247
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) grupės lygmens pertvarkymo institucija 
– dalyvaujančios valstybės narės, kurioje 
įsteigta įstaiga arba patronuojančioji 
įmonė, kuriai taikoma konsoliduota 

Išbraukta.
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priežiūra, nacionalinė pertvarkymo 
institucija;

Or. en

Pakeitimas 248
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7) kredito įstaiga – kredito įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 
575/20132020 4 straipsnio 1 dalies 1 
punkte;

Išbraukta.

__________________
20 2013 m. birželio 26 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų 
kredito įstaigoms ir investicinėms 
įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, OL L 
176, 2013 6 27, p.1.

Or. en

Pakeitimas 249
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) investicinė įmonė – investicinė įmonė, 
kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 
575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 
kuriai taikomas to reglamento 9 
straipsnyje nurodytas pradinio kapitalo 
reikalavimas;

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 250
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) finansų įstaiga – finansų įstaiga, kaip 
apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
4 straipsnio 1 dalies 26 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 251
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) patronuojančioji įmonė –
patronuojančioji įmonė, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 
straipsnio 1 dalies 15 punkte, įskaitant 
įstaigą, finansų kontroliuojančiąją 
bendrovę ar mišrią veiklą vykdančią 
finansų kontroliuojančiąją bendrovę;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 252
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 11 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) pertvarkoma įstaiga – 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas, kurio atžvilgiu 
imamasi pertvarkymo veiksmų;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 253
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) įstaiga – kredito įstaiga arba 
investicinė įmonė, kuriai taikoma 
konsoliduota priežiūra pagal 2 straipsnio 
c punktą;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 254
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13) grupė – patronuojančioji įmonė ir jos 
patronuojamosios įmonės, kurios yra 2 
straipsnyje nurodyti subjektai;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 255
Sharon Bowles
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Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14) patronuojamosios įmonės –
patronuojamosios įmonės, kaip apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 
straipsnio 1 dalies 16 punkte;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 256
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15) verslo pardavimo priemonė –
pertvarkymo sąlygas atitinkančios įstaigos 
nuosavybės priemonių arba turto, teisių 
ar įsipareigojimų perdavimas pirkėjui, 
kuris nėra laikina įstaiga;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 257
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16) laikinos įstaigos sukūrimo priemonė –
pertvarkymo sąlygas atitinkančios įstaigos 
turto, teisių ar įsipareigojimų perdavimas 
laikinai įstaigai;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 258
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17) turto atskyrimo priemonė –
pertvarkymo sąlygas atitinkančios įstaigos 
turto ir teisių perdavimas turto valdymo 
įmonei;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 259
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18) gelbėjimo privačiomis lėšomis 
priemonė – pertvarkymo sąlygas 
atitinkančios įstaigos įgaliojimai nurašyti 
ir konvertuoti įsipareigojimus;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 260
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 19 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a) Komisija, Valdyba, pertvarkymo 
institucijos ir nedalyvaujančių valstybių 
narių kompetentingos institucijos sudaro 
susitarimo memorandumą, kuriame 
bendrais bruožais apibrėžiamas jų 
tarpusavio bendradarbiavimas vykdant 
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užduotis pagal [BGPD]. Susitarimo 
memorandume, be kita, išaiškinama 
konsultavimosi dėl Komisijos ir Valdybos 
sprendimų, turinčių įtakos dukterinėms 
nedalyvaujančioje valstybėje narėje 
įsteigtoms įmonėms ar filialams, kurių 
patronuojanti įmonė įsteigta 
dalyvaujančioje valstybėje narėje, tvarka. 
Memorandumas reguliariai peržiūrimas.

Or. en

Pakeitimas 261
Thomas Händel

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio pirmos pastraipos 20 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20a) kritinis dydis – 2 straipsnyje 
nurodyto subjekto dydis arba jo ryšiai su 
kitais subjektais, kurie yra tokio lygio, kad 
krizės atveju nepakaktų vien tinkamo 
pertvarkymo galimybės, nes bet kokios 
tinkamo pertvarkymo procedūros ar 
tinkamas bankrotas sukeltų didelių 
ekonominių sunkumų, todėl gelbėjimas 
viešosiomis lėšomis ir nuostolių 
socializacija taptų neišvengiami;

Or. en

Pakeitimas 262
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 

1. Kai pagal šį reglamentą Valdyba vykdo 
užduotis ar įgaliojimus, kuriuos pagal 
Direktyvą [...] turi vykdyti dalyvaujančios 
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dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės 
pertvarkymo institucija.

valstybės narės nacionalinė pertvarkymo 
institucija, taikant šį reglamentą ir 
Direktyvą [...] Valdyba laikoma 
atitinkamos nacionalinės pertvarkymo 
institucijos arba, tarpvalstybinės grupės 
pertvarkymo atveju, atitinkamų 
nacionalinių grupės pertvarkymo 
institucijų koordinatoriumi.

Or. en

Pakeitimas 263
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

1. Kai pagal šį reglamentą Valdyba vykdo 
užduotis ar įgaliojimus, kuriuos pagal 
Direktyvą [...] turi vykdyti dalyvaujančios 
valstybės narės nacionalinė pertvarkymo 
institucija, taikant šį reglamentą ir 
Direktyvą [...] Valdyba laikoma atitinkama 
nacionaline pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 264
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 

1. Kai pagal šį reglamentą Valdyba vykdo 
užduotis ar įgaliojimus, kuriuos pagal 
Direktyvą [...] turi vykdyti dalyvaujančios 
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dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

valstybės narės nacionalinė pertvarkymo 
institucija, taikant šį reglamentą ir 
Direktyvą [...] Valdyba laikoma atitinkama 
nacionaline pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 265
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba 
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

1. Nepažeidžiant šio reglamento 
2 straipsnio nuostatų, kai pagal šį 
reglamentą Komisija arba Valdyba vykdo 
užduotis ar įgaliojimus, kuriuos pagal 
Direktyvą [...] turi vykdyti dalyvaujančios 
valstybės narės nacionalinė pertvarkymo 
institucija, taikant šį reglamentą ir 
Direktyvą [...] Valdyba laikoma atitinkama 
nacionaline pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 266
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal šį reglamentą Komisija arba 
Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 

1. Nepažeidžiant šio reglamento 
2 straipsnio nuostatų, kai Komisija arba 
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kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju,
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

Valdyba vykdo užduotis ar įgaliojimus, 
kuriuos pagal Direktyvą [...] turi vykdyti 
dalyvaujančios valstybės narės nacionalinė 
pertvarkymo institucija, taikant šį 
reglamentą ir Direktyvą [...] Valdyba 
laikoma atitinkama nacionaline 
pertvarkymo institucija arba, 
tarpvalstybinės grupės pertvarkymo atveju, 
atitinkama nacionaline grupės pertvarkymo 
institucija.

Or. en

Pakeitimas 267
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota Komisijos.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 268
Werner Langen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota Komisijos.

2. Valdyba veikia pagal įgaliojimus, kurie 
jai suteikiami šiuo reglamentu.

Or. de
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Pakeitimas 269
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota Komisijos.

2. Valdyba veikia remdamasi Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos [...] 
nuostatų ir jų laikydamasi. 
Nedalyvaujančios valstybės narės arba 
subjektai joje neturi būti diskriminuojami 
arba dėl priemonių, kurių buvo imtasi 
pagal šį reglamentą, atsidurti blogesnėje 
padėtyje nei tuo atveju, jei tos priemonės 
būtų vykdomos visiškai laikantis Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos [...] 
nuostatų

Or. en

Pakeitimas 270
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota Komisijos.

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia konsultuodamasi su Komisija.

Or. en

Pakeitimas 271
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis



PE521.747v01-00 118/181 AM\1006888LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota Komisijos.

2. Valdyba, veikdama kaip nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kai tai aktualu, 
veikia įgaliota nacionalinių pertvarkymo 
institucijų.

Or. en

Pakeitimas 272
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas, 
dalyvaujančios valstybės narės 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veikia remdamosi atitinkamomis 
nacionalinės teisės aktų, suderintų 
Direktyva [...], nuostatomis ir jų 
laikydamosi.

3. Atsižvelgiant į šio reglamento 
2 straipsnio nuostatas, dalyvaujančios 
valstybės narės nacionalinės pertvarkymo 
institucijos veikia remdamosi 
atitinkamomis nacionalinės teisės aktų, 
suderintų Direktyva [...], nuostatomis ir jų 
laikydamosi.

Or. en

Pakeitimas 273
Leonardo Domenici, Peter Simon, Udo Bullmann, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas, 
dalyvaujančios valstybės narės 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veikia remdamosi atitinkamomis 
nacionalinės teisės aktų, suderintų 
Direktyva [...], nuostatomis ir jų 
laikydamosi.

3. Atsižvelgiant į šio reglamento 
2 straipsnio nuostatas, dalyvaujančios 
valstybės narės nacionalinės pertvarkymo 
institucijos veikia remdamosi 
atitinkamomis nacionalinės teisės aktų, 
suderintų Direktyva [...], nuostatomis ir jų 
laikydamosi.
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Or. en

Pakeitimas 274
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinė pertvarkymo institucija 
informuoja Komisiją ir Valdybą apie 
priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina 
imtis pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 275
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nacionalinė pertvarkymo institucija 
informuoja Komisiją ir Valdybą apie 
priemones, kurių ji ėmėsi arba ketina 
imtis pagal šio straipsnio 3 dalies 
nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 276
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Suderinamumas su [BGPD]

Atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas, 
Komisija ir Valdyba, atlikdamos 
atitinkamas savo užduotis pagal šį 
reglamentą, veikia:
(a) laikydamosi [BGPD] ir visų pagal šią 
direktyvą priimtų deleguotųjų aktų 
reikalavimų;
(b) laikydamosi visų EBI sprendimų, 
priimtų pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1093/2010 19 straipsnio 3 dalį 
remiantis atitinkamomis [BGPD] 
nuostatomis, kai Komisija arba Valdyba 
(priklausomai nuo konkretaus atvejo) yra 
tarpininkavimo proceso šalis; taip pat
(c) vadovaudamosi visomis EBI gairėmis 
ir rekomendacijomis, priimtomis 
remiantis Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
16 straipsniu ir laikantis atitinkamų 
[BGPD] nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 277
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 2 
straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

1. Jokiais Valdybos ar nacionalinės 
pertvarkymo institucijos veiksmais, 
pasiūlymais ar politika 2 straipsnyje 
nurodyti subjektai, indėlių turėtojai, 
investuotojai ar kiti kreditoriai, įsteigti 
Sąjungoje, negali būti diskriminuojami dėl 
jų pilietybės ar verslo vietos.
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Or. en

Pakeitimas 278
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 2 
straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika kredito 
įstaigos, indėlių turėtojai, investuotojai ar 
kiti kreditoriai, įsteigti Sąjungoje, negali 
būti diskriminuojami dėl jų pilietybės ar 
verslo vietos.

Or. en

Pagrindimas

Nustatydami šiame straipsnyje bendruosius principus, turėtume nepamiršti, kad Komisija yra 
atsakinga ir už vidaus rinkos veikimą, todėl nediskriminavimo principas turėtų būti taikomas 
neatsižvelgiant į kredito įstaigos įsisteigimo vietą, t. y. neatsižvelgiant į tai, ar ji įsteigta 
dalyvaujančioje, ar nedalyvaujančioje valstybėje narėje. Tokiu patikslinimu užtikrinama, kad 
kredito įstaigoms nediskriminavimo principas bus taikomas tokiu pat mastu, kaip ir indėlių 
turėtojams, investuotojams ir kitiems kreditoriams.

Pakeitimas 279
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 2 
straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 
2 straipsnyje nurodyti subjektai arba 
subjektai, įsteigti nedalyvaujančiose 
valstybėse narėse, indėlių turėtojai, 
investuotojai ar kiti kreditoriai, įsteigti 
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vietos. Sąjungoje, negali būti diskriminuojami dėl 
jų pilietybės ar verslo vietos.

Or. en

Pakeitimas 280
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 2 
straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

1. Jokiais Valdybos, Komisijos, Tarybos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 
2 straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

Or. en

Pakeitimas 281
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 2
straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

1. Jokiais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika 
2 straipsnyje nurodyti subjektai, indėlių 
turėtojai, investuotojai ar kiti kreditoriai, 
įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės, valiutos
ar verslo vietos.

Or. en
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Pakeitimas 282
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valdybai taikomi šie bendrieji 
principai. Valdyba:
a) veikia savarankiškai;
b) veikia aiškiai atskirdama priežiūros ir 
pertvarkymo kompetenciją;
c) turi reikiamų žinių apie bankų 
restruktūrizavimą ir bankrotą;
d) sugeba spręsti didelių bankų grupių 
problemas;
e) sugeba veikti greitai ir nešališkai;
f) užtikrina, kad būtų skiriamas deramas 
dėmesys nacionaliniam finansiniam 
stabilumui, Europos Sąjungos 
finansiniam stabilumui ir vidaus rinkai ir
g) yra atskaitinga Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 283
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Taikant bendrą pertvarkymo 
mechanizmą visais Valdybos, Komisijos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika, kurių 
imamasi pagal bendro priežiūros 
mechanizmo sistemą, siekiama skatinti ES 
ir kiekvienos dalyvaujančios valstybės 
narės finansų sistemos stabilumą, 
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visapusiškai atsižvelgiant į vidaus rinkos 
bendrumą ir vientisumą ir įsipareigojant 
jį išlaikyti, kad būtų išvengta 
neproporcingo sąnaudų padidėjimo 
dalyvaujančioms valstybėms narėms, 
jeigu jos būtų didesnės nei įstaigos
pertvarkymo netaikant bendro
pertvarkymo mechanizmo atveju.

Or. en

Pagrindimas

Į tekstą turėtų būti įtrauktas „nė viena šalis nėra blogesnė“ bendrasis principas ir bendroji 
nediskriminavimo sąlyga (visų valstybių narių apsaugai), kaip tai apibrėžta ir BPM 
reglamento 1 straipsnyje.

Pakeitimas 284
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje arba nedalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Valdyba
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

Or. en

Pakeitimas 285
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Valdyba
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

Or. en

Pakeitimas 286
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija 
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių ir 
nedalyvaujančių valstybių narių įsteigtų 
grupių, Valdyba ir Komisija deramai 
atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

Or. en

Pagrindimas

Šioje dalyje taip pat turėtų būti paminėta Pertvarkymo valdyba ir ji turėtų būti taikoma ir tais 
atvejais, kai sprendimai ar veiksmai turės poveikį daugiau nei vienoje valstybėje narėje, 
įskaitant nedalyvaujančią valstybę narę. Reikėtų turėti omenyje, kad pertvarkymo veiksmai, 
kurių imamasi taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą, gali turėti didelės įtakos bankų
sistemoms ir finansų rinkoms visose valstybėse narėse.

Pakeitimas 287
Vicky Ford
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija 
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje valstybėje narėje, visų pirma 
priimdama sprendimus dėl dviejose ar 
daugiau valstybių narių įsteigtų grupių, 
Komisija ir Valdyba deramai atsižvelgia į 
visus toliau išvardytus veiksnius:

Or. en

Pakeitimas 288
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje dalyvaujančioje valstybėje 
narėje, visų pirma priimdama sprendimus 
dėl dviejose ar daugiau dalyvaujančių 
valstybių narių įsteigtų grupių, Komisija 
deramai atsižvelgia į visus toliau išvardytus 
veiksnius:

2. Priimdama sprendimus ar imdamasi 
veiksmų, kurie gali turėti poveikio daugiau 
negu vienoje valstybėje narėje, visų pirma 
priimdama sprendimus dėl dviejose ar 
daugiau valstybių narių įsteigtų grupių, 
Komisija ir Valdyba deramai atsižvelgia į 
visus toliau išvardytus veiksnius:

Or. en

Pakeitimas 289
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
grupė vykdo veiklą, interesus, visų pirma 
bet kokio sprendimo ar veiksmo arba 
neveikimo poveikį kurios nors iš šių 
valstybių narių finansiniam stabilumui, 
ekonomikai, indėlių garantijų sistemai ar 
investuotojų kompensavimo sistemai;

a) valstybių narių, kuriose grupė vykdo 
veiklą, interesus, visų pirma bet kokio 
sprendimo ar veiksmo arba neveikimo 
poveikį kurios nors iš šių valstybių narių 
finansiniam stabilumui, ekonomikai, 
indėlių garantijų sistemai ar investuotojų 
kompensavimo sistemai;

Or. en

Pakeitimas 290
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
grupė vykdo veiklą, interesus, visų pirma 
bet kokio sprendimo ar veiksmo arba 
neveikimo poveikį kurios nors iš šių 
valstybių narių finansiniam stabilumui, 
ekonomikai, indėlių garantijų sistemai ar 
investuotojų kompensavimo sistemai;

a) valstybių narių, kuriose grupė vykdo 
veiklą, interesus, visų pirma bet kokio 
sprendimo ar veiksmo arba neveikimo 
poveikį kurios nors iš šių valstybių narių 
finansiniam stabilumui, ekonomikai, 
indėlių garantijų sistemai ar investuotojų 
kompensavimo sistemai;

Or. en

Pakeitimas 291
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
grupė vykdo veiklą, interesus, visų pirma 
bet kokio sprendimo ar veiksmo arba 
neveikimo poveikį kurios nors iš šių 
valstybių narių finansiniam stabilumui, 

a) dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
grupė vykdo veiklą, interesus, visų pirma 
bet kokio sprendimo ar veiksmo arba 
neveikimo poveikį kurios nors iš šių 
valstybių narių finansiniam stabilumui, 
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ekonomikai, indėlių garantijų sistemai ar 
investuotojų kompensavimo sistemai;

ekonomikai, įskaitant užimtumo lygį,
indėlių garantijų sistemai ar investuotojų 
kompensavimo sistemai;

Or. en

Pakeitimas 292
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) siekį suderinti įvairių susijusių valstybių 
narių interesus ir išvengti nesąžiningų 
išankstinių nuostatų ar nesąžiningo 
dalyvaujančios valstybės narės interesų 
gynimo;

b) siekį suderinti įvairių susijusių valstybių 
narių interesus ir išvengti nesąžiningų 
išankstinių nuostatų ar nesąžiningo 
valstybės narės interesų gynimo arba 
nesąžiningų išankstinių nuostatų dėl 
nedalyvaujančios valstybės narės interesų;

Or. en

Pakeitimas 293
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) būtinybę vengti neigiamo poveikio 
kitoms grupės, kuriai priklauso 2 
straipsnyje nurodytas subjektas, kuriam
taikomas pertvarkymas, dalims;

c) būtinybę vengti neigiamo poveikio 
kitoms grupės, kuriai priklauso kredito 
įstaiga, kuriai taikomas pertvarkymas, 
dalims;

Or. en

Pagrindimas

Su šiuo punktu ir 6 straipsnio 1 dalimi susijęs klausimas ir jų pakeitimas sutampa, vis dėlto
reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad pagal teisingą numeraciją tai turėtų būti d punktas.
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Pakeitimas 294
Sylvie Goulard

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) visos grupės interesų paisymą, visiškai 
atsižvelgiant į jos verslo modelį;

Or. en

Pakeitimas 295
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) būtinybę vengti neproporcingo šių 
subjektų, nurodytų 2 straipsnyje,
kreditorių išlaidų padidėjimo tokiu mastu, 
kad jos būtų didesnės negu tos, kurias jie 
būtų patyrę, jei pertvarkymas būtų buvęs 
vykdomas keliant įprastinę bankroto bylą;

d) būtinybę vengti neproporcingo 
kreditorių išlaidų padidėjimo tokiu mastu, 
kad jos būtų didesnės negu tos, kurias jie 
būtų patyrę, jei pertvarkymas būtų buvęs 
vykdomas keliant įprastinę bankroto bylą;

Or. en

Pakeitimas 296
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vykdant pertvarkymo įgaliojimus pagal 
Direktyvos [BGPD] nuostatas, dar prieš 
naudojant Fondo lėšas, skirtas užtikrinti 
veiksmingą pertvarkymo priemonių ir 
įgaliojimų įgyvendinimą, užtikrinama, 
kad bet kokius nuostolius, sąnaudas ar 
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kitas išlaidas, patirtas taikant pertvarkymo 
priemones, visų pirma dengtų 
pertvarkomos įstaigos akcininkai ir 
kreditoriai;

Or. en

Pakeitimas 297
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) sprendimus, kurie turi būti priimti 
pagal SESV 107 straipsnį ir kurie 
nurodyti 16 straipsnio 10 dalyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 298
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) visos vidaus rinkos interesus;

Or. en

Pagrindimas

Panašus į 6 straipsnio 1 dalyje pateiktą išaiškinimą dėl Komisijos įsipareigojimų stiprinimo
atsižvelgiant į Sutartį.

Pakeitimas 299
Olle Schmidt
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) ar atitinkama dalyvaujanti valstybė 
narė euro zonos narė ir ar tam tikromis 
aplinkybėmis dėl to gali prireikti taikyti 
diferencijuotą požiūrį.

Or. en

Pakeitimas 300
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Valdyba suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes, 
tačiau niekada neteikdama pirmenybės, 
privilegijų arba neturėdama išankstinio 
nusistatymo valstybių narių, vietos ar 
valiutos atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 301
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Valdyba suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.
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Or. en

Pakeitimas 302
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Komisija ir Valdyba suderina 2 dalyje 
nurodytus veiksnius su 12 straipsnyje 
nurodytais pertvarkymo tikslais, 
atsižvelgdama į kiekvieno atvejo pobūdį ir 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 303
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Komisija ir Valdyba suderina 2 dalyje 
nurodytus veiksnius su 12 straipsnyje 
nurodytais pertvarkymo tikslais, 
atsižvelgdama į kiekvieno atvejo pobūdį ir 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 304
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija suderina 2 dalyje nurodytus 
veiksnius su 12 straipsnyje nurodytais 
pertvarkymo tikslais, atsižvelgdama į 
kiekvieno atvejo pobūdį ir aplinkybes.

3. Komisija ir Valdyba suderina 2 dalyje 
nurodytus veiksnius su 12 straipsnyje 
nurodytais pertvarkymo tikslais, 
atsižvelgdama į kiekvieno atvejo pobūdį ir 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 305
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą, nebent valstybė narė tokios 
paramos suteikimą patvirtina pagal savo 
nacionalines biudžeto procedūras. 
Valstybės narės nustato procedūrą, kuri, 
Valdybai arba Komisijai paprašius 
patvirtinimo, leidžia per 5 dienas priimti 
tokį sprendimą. Jeigu valstybė narė 
nepritaria paramos suteikimui, ji turi per 
tą patį terminą pateikti alternatyvų 
pasiūlymą dėl išlaidų mažinimo 
pertvarkant subjektą ir, kai taikytina, 
grupę. Jeigu Valdyba mano, kad 
alternatyvus pasiūlymas neatitinka šio 
Reglamento, taikoma nacionalinė 
bankroto teisė.

Or. nl

Pakeitimas 306
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų viešąją finansinę paramą, 
nebent valstybė narė pagal savo
nacionalines biudžeto procedūras
patvirtino nuostatą dėl paramos teikimo.
Narė taiko procedūrą, kuria remdamasi 
per [2 dienas] po to, kai Valdyba arba 
Komisija paprašė patvirtinimo, priima dėl 
jo sprendimą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant turėti teisiškai pagrįstą dokumentą, teisės aktuose turi būti gerbiamas valstybių narių 
biudžeto nepriklausomumas ir jų biudžeto procedūros. Pakeitimu šie teisiniai ir demokratiniai 
principai suderinami nustatant trumpą terminą sprendimo priėmimui.

Pakeitimas 307
Jean-Paul Gauzès

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą, nebent iki Europos viešosios 
apsaugos priemonės nustatymo valstybė 
narė sutiko skirti nepaprastąją viešąją 
finansinę paramą, nes nebuvo kitų 
pigesnių alternatyvų finansiniam 
stabilumui išsaugoti.

Or. en
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Pakeitimas 308
Sari Essayah

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų viešųjų lėšų, kad paremtų 
pertvarkymo veiklą. Tol, kol visos 
dalyvaujančios valstybės narės 
neinformavo generalinio sekretoriaus 
apie jų taikomų nacionalinių procedūrų 
įvykdymą, neįsigalioja joks Tarybos
sprendimas, kuriuo siekiama sudaryti 
sąlygas Fondui skolintis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal BGPD 2 straipsnio 26 dalyje pateiktą apibrėžimą „nepaprastoji viešoji finansinė 
parama“ – tai valstybės pagalba (išskyrus privačius finansavimo susitarimus arba IGS), 
apibrėžta SESV 107 straipsnio 1 dalyje, kuri numatyta siekiant išsaugoti arba atkurti įstaigos 
ar grupės gyvybingumą, likvidumą arba mokumą.

Pakeitimas 309
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės kolektyviai ar individualiai skirtų 
viešąją finansinę paramą, be to, negali būti 
iškreiptas nuostolių paskirstymas tarp
dalyvaujančių ir nedalyvaujančių
valstybių narių.

Or. en
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Pakeitimas 310
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valdybos arba Komisijos sprendimu 
negali būti reikalaujama, kad valstybės 
narės skirtų nepaprastąją viešąją finansinę 
paramą.

4. Valdybos sprendimu negali būti 
reikalaujama, kad valstybės narės skirtų 
nepaprastąją viešąją finansinę paramą.

Or. en

Pakeitimas 311
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikydamos šį reglamentą, visos 
atitinkamos valdžios institucijos laikosi
proporcingumo principo. Taikant 
proporcingumo principą visų pirma 
atsižvelgiama į galimą poveikį, kurį 
įstaigos žlugimas galėtų turėti dėl jos 
verslo pobūdžio, akcijų paketo struktūros, 
teisinės formos, rizikos pobūdžio, dydžio ir
teisinio statuso, ryšių su kitomis 
įstaigomis ar finansų sistema apskritai, 
jos veiklos apimties ir sudėtingumo bei jos
priklausymo institucinei užtikrinimo 
sistemai pagal Reglamento (ES) 
Nr. 575/2013 113 straipsnio 7 dalį. 

Or. en

Pakeitimas 312
Diogo Feio
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kad būtų laikomasi Pagrindinių teisių 
chartijos 16 straipsnyje nustatytos teisės 
užsiimti verslu, Valdybos veiksmų laisvė 
apsiriboja tuo, kas būtina siekiant 
supaprastinti įstaigos struktūrą ir veiklą 
vien tam, kad būtų lengviau ją pertvarkyti. 
Be to, visos šiais tikslais taikomos 
priemonės atitinka Sąjungos teisę. 
Priemonės nėra nei tiesiogiai, nei 
netiesiogiai diskriminacinės dėl pilietybės 
ir grindžiamos pagrindine priežastimi, kad 
yra vykdomos paisant viešojo intereso 
užtikrinti finansinį stabilumą. Kad 
nustatytų, ar veiksmų imamasi paisant 
bendrojo viešojo intereso, Valdyba, kuri 
imasi veiksmų paisydama bendrojo 
viešojo intereso, turi galimybę įgyvendinti 
pertvarkymo tikslus nepatirdama 
pertvarkymo priemonių taikymo arba 
galimybės naudotis jai perduotais 
įgaliojimais kliūčių. Be to, veiksmais nėra 
siekiama daugiau, nei absoliučiai būtina 
tikslams įgyvendinti.

Or. en

Pakeitimas 313
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei pagal bet kokį sprendimo ar 
pertvarkymo veiksmą, kurio imamasi bet 
kuriame etape taikant bendrą 
pertvarkymo mechanizmą, reikalaujama, 
kad valstybė narė skirtų nepaprastąją 
viešąją finansinę paramą, būtinas 
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valstybės narės sutikimas taikyti tokį 
veiksmą. Valstybei narei nesutikus, tokiu 
šiuo atveju taikomi nacionaliniai 
bankroto įstatymai.

Or. en

Pakeitimas 314
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jokiais Komisijos, Valdybos ar 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
veiksmais, pasiūlymais ar politika pagal
šio reglamento nuostatas negali būti 
tiesiogiai arba netiesiogiai
diskriminuojama nė viena valstybė narė 
ar valstybių narių grupė, kaip banko ir
finansinių paslaugų teikimo vieta, o 
indėlių turėtojai, investuotojai ar kiti 
kreditoriai, įsteigti Sąjungoje, negali būti 
diskriminuojami dėl jų pilietybės ar verslo 
vietos.

Or. en

Pakeitimas 315
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis b (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Vykdydamos šiuo reglamentu joms 
pavestas užduotis Komisija ir Valdyba 
taiko visus taikytinus Sąjungos teisės 
aktus, o tais atvejais, kai Sąjungos teisę 
sudaro direktyvos – nacionalinius teisės 
aktus, kuriais šios direktyvos perkeliamos 
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į nacionalinę teisę.
Tuo tikslu, atsižvelgdamos į atitinkamą 
Sąjungos teisę ir visų pirma visus 
teisėkūros procedūra ir ne teisėkūros 
procedūra priimtus aktus, įskaitant SESV 
290 ir 291 straipsniuose nurodytus aktus, 
ir jų laikydamosi, Komisija ir Valdyba 
priima sprendimus. Visų pirma jos laikosi 
privalomų techninių reguliavimo ir 
įgyvendinimo standartų, kuriuos pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 10–
15 straipsnius parengė EBI ir patvirtino 
Komisija, to reglamento 16 straipsnio ir 
bet kokių taikytinų EBA sprendimų pagal 
Reglamento (ES) Nr. 1093/2010 
19 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pakeitimas 316
Vicky Ford, Danuta Maria Hübner

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Komisijai pavestų užduočių vykdymas

1. Vykdydama pagal šio reglamento 
16 straipsnį jai pavestas užduotis Komisija 
veikia savarankiškai ir griežtai 
laikydamasi šiame reglamente apibrėžtų 
tikslų ir principų.
2. Pagal šio reglamento 16 straipsnį jai 
pavestas užduotis Komisija vykdo 
nepažeisdama kitų savo užduočių ir 
atskirai nuo jų.
3. Komisijos darbuotojai, kurie padeda 
Komisijai vykdyti jai pagal šio reglamento 
16 straipsnį pavestas užduotis, 
organizaciniu požiūriu atskiriami nuo 
kitas užduotis vykdančių Komisijos 
darbuotojų, nustatant jiems atskirus 
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atskaitomybės ryšius.
4. Siekiant užtikrinti, kad pagal šio 
reglamento 16 straipsnį jai pavestas 
užduotis ir kitas užduotis Komisija 
vykdytų atskirai, Komisija užtikrina, kad
Komisijos narių kolegijos veiksmai
vykdant šias ir kitas jos užduotis būtų 
visiškai atskirti. Toks atskyrimas, be kita 
ko, reiškia, kad rengiami visiškai atskiri 
posėdžiai ir darbotvarkės.
5. Taikant 1 ir 4 dalis Komisija priima ir 
viešai paskelbia savo vykdomųjų sesijų 
darbo tvarkos taisykles, įskaitant taisykles 
dėl profesinės paslapties ir keitimosi 
informacija tvarkos.
6. Komisijos narys, prižiūrintis bankų 
pertvarkymo funkcijų vykdymą, neturi 
balso teisės Komisijos narių kolegijoje
klausimais, susijusiais su konkurencijos 
politikos įgyvendinimu ir valstybės 
pagalbos teikimu.

Or. en

Pakeitimas 317
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba parengia 2 straipsnyje
nurodytų subjektų ir grupių pertvarkymo 
planus.

1. Dalyvaujančios valstybės narės 
nacionalinė pertvarkymo institucija, 
kurioje įsteigtas 2 straipsnyje nurodytas 
subjektas arba grupė, parengia 
pertvarkymo planą tam subjektui arba 
grupei.
(Priėmus šį pakeitimą, reikės padaryti 
atitinkamus pakeitimus visame tekste.)

Or. en



AM\1006888LT.doc 141/181 PE521.747v01-00

LT

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad informacija, kurią reikia įtraukti į pertvarkymo planus, yra 
neskelbtina, pertvarkymo planus turi rengti atitinkama nacionalinė pertvarkymo institucija. 
Valdyba gauna tik informaciją, kuri jai reikalinga atlikti jos užduotis pagal šį reglamentą. 
Konfidenciali ar neskelbtina kredito įstaigos verslo informacija negali būti perduota
Valdybai.

Pakeitimas 318
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba parengia 2 straipsnyje 
nurodytų subjektų ir grupių pertvarkymo 
planus.

1. Valdyba peržiūri 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų ir grupių nacionalinius
pertvarkymo planus, parengtus
nacionalinių pertvarkymo institucijų
pagal BGP direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Pertvarkymo valdyba, kuri turi būti įsteigta pagal bendro pertvarkymo mechanizmo 
pasiūlymą, turės parengti pertvarkymo planus visoms įstaigoms, kurioms taikoma bendro 
pertvarkymo mechanizmo sistema. Tačiau pagal BGP direktyvą kiekviena įstaiga jau privalo 
turėti tinkamus pertvarkymo planus. Reikėtų vengti esamų planų dubliavimosi.

Pakeitimas 319
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba parengia 2 straipsnyje 
nurodytų subjektų ir grupių pertvarkymo 
planus.

1. Valdyba parengia subjektų, kurie
tiesiogiai prižiūrimi Europos centrinio 
banko pagal bendrosios priežiūros 
mechanizmo reglamentą Nr. [ ], ir visų
tarpvalstybinių subjektų pertvarkymo 
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planus. 

Or. en

Pakeitimas 320
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba parengia 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų ir grupių pertvarkymo planus.

1. Valdyba kartu su nacionalinėmis
pertvarkymo institucijomis parengia 
2 straipsnyje nurodytų subjektų ir grupių 
pertvarkymo planus.

Or. en

Pakeitimas 321
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valdyba parengia 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų ir grupių pertvarkymo planus.

1. Valdyba savo vykdomojoje sesijoje
parengia 2 straipsnyje nurodytų subjektų ir 
grupių pertvarkymo planus.

Or. en

Pakeitimas 322
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nacionalinės pertvarkymo institucijos
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parengia pertvarkymo planus kredito 
įstaigoms, kurios įsisteigusios tik jų 
valstybėje narėje ir nėra tarpvalstybiniai 
subjektai.

Or. en

Pakeitimas 323
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Visus pertvarkymo planus Valdybai
pateikia vykdomojoje sesijoje galutiniam
patvirtinimui.

Or. en

Pagrindimas

Reikia užtikrinti kuo didesnį pertvarkymo planų konfidencialumą, todėl turėtų būti sukurtas 
mechanizmas, kurį taikant dalyvaujančių žmonių skaičius būtų ribojamas iki būtiniausio.

Pakeitimas 324
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, nacionalinės 
pertvarkymo institucijos perduoda 
Valdybai visą informaciją, reikalingą 
pertvarkymo planams parengti ir 
įgyvendinti, gautą pagal Direktyvos [...] 10 
straipsnį ir 12 straipsnio 1 dalį, 
nepažeidžiant šios antraštinės dalies 5 
skyriaus nuostatų.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 7 pakeitimo pagrindimą. Nacionalinė pertvarkymo institucija parengia pertvarkymo planą
atitinkamai kredito įstaigai.

Pakeitimas 325
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalį, nacionalinės pertvarkymo 
institucijos perduoda Valdybai visą 
informaciją, reikalingą pertvarkymo 
planams parengti ir įgyvendinti, gautą
pagal Direktyvos [...] 10 straipsnį ir 12 
straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant šios 
antraštinės dalies 5 skyriaus nuostatų.

2. Nepažeidžiant šios antraštinės dalies
5 skyriaus nuostatų, taikant 1 dalį, 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
perduoda Valdybai visą informaciją, 
reikalingą grupių pertvarkymo planams, 
skirtiems įstaigoms, kurias tiesiogiai 
prižiūri ECB, parengti ir įgyvendinti. Kitų
2 straipsnyje nurodytų subjektų atveju 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
perduoda pertvarkymo planus, parengtus
pagal Direktyvos [...] 10 straipsnį ir 
12 straipsnio 1 dalį, nepažeidžiant šios 
antraštinės dalies 5 skyriaus nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 326
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių reikia imtis, 
kai 2 straipsnyje nurodytas subjektas arba 
grupė atitinka pertvarkymo sąlygas. 
Pertvarkymo plane atsižvelgiama į įvairius 
scenarijus, įskaitant tai, kad žlugimas gali 
būti išskirtinio pobūdžio ar vykti platesnio 
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pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

finansinio nestabilumo arba visai sistemai 
būdingų įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 327
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Valdyba arba nacionalinės pertvarkymo 
institucijos, kai 1 ir 1a dalyse nurodytas 
subjektas atitinka pertvarkymo sąlygas. 
Pertvarkymo plane atsižvelgiama į įvairius 
scenarijus, įskaitant tai, kad žlugimas gali 
būti išskirtinio pobūdžio ar vykti platesnio 
finansinio nestabilumo arba visai sistemai 
būdingų įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

Or. en

Pakeitimas 328
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 4. Pertvarkymo plane nustatomi 
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pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto 
Fondo lėšų naudojimą.

pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Valdyba arba nacionalinės pertvarkymo 
institucijos, kai 2 straipsnyje nurodytas 
subjektas arba grupė atitinka pertvarkymo 
sąlygas. Pertvarkymo plane atsižvelgiama į 
įvairius scenarijus, įskaitant tai, kad 
žlugimas gali būti išskirtinio pobūdžio ar 
vykti platesnio finansinio nestabilumo arba 
visai sistemai būdingų įvykių metu. 
Pertvarkymo plane nenumatoma galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama.

Or. en

Pakeitimas 329
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto 
Fondo lėšų naudojimą.

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Valdyba, kai 2 straipsnyje nurodytas 
subjektas arba grupė atitinka pertvarkymo 
sąlygas. Pertvarkymo plane atsižvelgiama į 
įvairius scenarijus, įskaitant tai, kad 
žlugimas gali būti išskirtinio pobūdžio ar 
vykti platesnio finansinio nestabilumo arba 
visai sistemai būdingų įvykių metu. 
Pertvarkymo plane nenumatoma galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama arba Fondo parama.

Or. en

Pakeitimas 330
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą.

4. Pertvarkymo plane nustatomi 
pertvarkymo veiksmai, kurių gali imtis 
Komisija ir Valdyba, kai 2 straipsnyje 
nurodytas subjektas arba grupė atitinka 
pertvarkymo sąlygas. Pertvarkymo plane 
atsižvelgiama į įvairius scenarijus, įskaitant 
tai, kad žlugimas gali būti išskirtinio 
pobūdžio ar vykti platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių metu. Pertvarkymo plane 
nenumatoma galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal šį reglamentą įsteigto Fondo 
lėšų naudojimą. Jei to negalima 
garantuoti, nes subjektas pasiekia arba
gali pasiekti kritinį dydį, Valdyba 
užtikrina, kad subjektas atitinkamai
pritaikytų savo verslo strategiją tam, kad 
nesėkmės arba krizės atveju galėtų būti 
taikomos tinkamos pertvarkymo 
priemonės.

Or. en

Pakeitimas 331
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kiekvieno subjekto pertvarkymo 
planas apima visus elementus, išdėstytus 
šios direktyvos (BGPD) 2 skyriuje.

Or. en
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Pakeitimas 332
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kiekvienos įstaigos pertvarkymo plane
turi būti tokia informacija:

5. Kiekvienos įstaigos pertvarkymo planas
parengiamas pagal BGPD ir apima visus 
elementus, nurodytus šios direktyvos
11 straipsnyje [.... / ...BGPD]. 

Or. en

Pakeitimas 333
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) svarbiausių plano elementų santrauka; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 334
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) reikšmingų pokyčių įstaigoje po 
paskutinį kartą pateiktos pertvarkymo 
informacijos santrauka;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 335
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paaiškinimas, kaip būtų galima 
teisiškai ir ekonomiškai atskirti ypatingos 
svarbos funkcijas ir pagrindines verslo 
linijas, kiek tai būtina, nuo kitų funkcijų, 
kad būtų užtikrintas tęstinumas įstaigos 
žlugimo atveju;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 336
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kiekvieno reikšmingo plano aspekto 
įgyvendinimo laikotarpio įvertinimas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 337
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) išsamus sėkmingo pertvarkymo 
galimybės vertinimo pagal 8 straipsnį 
aprašas;

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 338
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) pagal 8 straipsnio 5 dalį reikalaujamų 
priemonių, kuriomis siekiama įveikti ar 
šalinti sėkmingo pertvarkymo kliūtis, 
nustatytas atlikus vertinimą pagal 8 
straipsnį, aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 339
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) įstaigos ypatingos svarbos funkcijų, 
pagrindinių verslo linijų ir turto vertės ir 
paklausos rinkoje nustatymo procesų 
aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 340
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) išsamus aprašas, kaip užtikrinama, kad 
pagal 8 straipsnį reikalaujama 
informacija būtų atnaujinta ir bet kada 

Išbraukta.
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prieinama pertvarkymo institucijoms;

Or. en

Pakeitimas 341
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pertvarkymo institucijos paaiškinimas, 
kaip būtų galima finansuoti galimus 
pertvarkymo scenarijus, nenumatant 
nepaprastosios viešosios finansinės 
paramos;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 342
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) pertvarkymo institucijos paaiškinimas, 
kaip būtų galima finansuoti galimus 
pertvarkymo scenarijus, nenumatant 
nepaprastosios viešosios finansinės 
paramos;

i) pertvarkymo institucijos paaiškinimas, 
kaip būtų galima finansuoti galimus 
pertvarkymo scenarijus, nenumatant 
nepaprastosios viešosios finansinės 
paramos arba Fondo paramos;

Or. en

Pakeitimas 343
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies j punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) išsamus įvairių pertvarkymo strategijų, 
kurias būtų galima taikyti pagal įvairius 
galimus scenarijus, aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 344
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) ypatingos svarbos priklausomybės ryšių 
aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 345
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) plano poveikio kitoms grupės įstaigoms 
analizė;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 346
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies m punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) galimybių išsaugoti galimybę teikti 
mokėjimo ir tarpuskaitos paslaugas ir 
naudotis kita infrastruktūra aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 347
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

n) informacijos teikimo žiniasklaidai ir 
visuomenei planas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 348
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) minimalus nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų reikalavimas pagal 10 
straipsnį ir galutinis terminas, iki kurio šį 
lygį reikia pasiekti, kai taikoma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 349
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies p punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

p) minimalus nuosavų lėšų ir sutartinių 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonių 
reikalavimas pagal 10 straipsnį ir 
galutinis terminas, iki kurio šį lygį reikia 
pasiekti, kai taikoma;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 350
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) pagrindinių operacijų ir sistemų, skirtų 
nuolatiniam įstaigos veiklos procesų 
veikimui užtikrinti, aprašas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 351
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies r punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) plano įgyvendinimo poveikio 
darbuotojams aprašas, įskaitant visų 
susijusių išlaidų įvertinimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 352
Olle Ludvigsson
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Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 5 dalies r a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ra) procedūrų, kurios turėtų būti 
naudojamos siekiant informuoti 
darbuotojus arba jų atstovus ir su jais 
konsultuotis vykdant planą, aprašymas.

Or. en

Pakeitimas 353
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Į grupės pertvarkymo planą įtraukiamas 
grupės, kaip visumos, pertvarkymo planas 
ir nustatomos patronuojančiosios įmonės 
ir patronuojamųjų įmonių, kurios 
priklauso grupei, pertvarkymo priemonės.

6. Į grupės pertvarkymo planą įtraukiamas 
grupės, kaip visumos, pertvarkymo planas. 
Pagal motyvuotą nacionalinės 
pertvarkymo institucijos arba pertvarkymo 
Valdybos atstovo prašymą ypač tuo atveju, 
kai patronuojamosios įmonės operacijos
sudaro didelę tos valstybės narės finansų 
sistemos dalį, grupės problemų sprendimo
plane taip pat pateikiamas atskiras toje 
pačioje dalyvaujančioje valstybėje narėje 
esančios patronuojamosios įmonės
pertvarkymo planas.

Or. en

Pakeitimas 354
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisant šios nuostatos, 
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nedalyvaujančių valstybių narių 
nacionalinės pertvarkymo institucijos 
pagal Direktyvos […] 11 ir 12 straipsnius 
gali parengti ir vykdyti pertvarkymo 
planus, skirtus patronuojamosioms 
įmonėms, kurios priklauso grupei, 
įsteigtai dalyvaujančioje valstybėje narėje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu, atsižvelgiant į BGPD (nurodant jos 11 ir 12 straipsnius), išaiškinami atvejai,
susiję su patronuojamosiomis įmonėmis, nes individualūs planai yra dar svarbesni, jei
dukterinei įmonei netaikomas bendras pertvarkymo mechanizmas.

Pakeitimas 355
Burkhard Balz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valdyba parengia pertvarkymo planą 
bendradarbiaudama su priežiūros arba 
konsoliduotos priežiūros institucija ir su 
dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
subjektai įsteigti, nacionalinėmis 
pertvarkymo institucijomis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 7 ir 8 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 356
Danuta Maria Hübner, Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. 7. Valdyba parengia pertvarkymo planą 
bendradarbiaudama su priežiūros arba 
konsoliduotos priežiūros institucija ir su 
dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
subjektai įsteigti, nacionalinėmis 
pertvarkymo institucijomis ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
yra įsteigtos patronuojamosios įmonės, 
nacionalinėmis institucijomis.

Or. en

Pagrindimas

Planai, kurie daro poveikį patronuojamosioms įmonėms, įsteigtoms nedalyvaujančių valstybių 
narių teritorijoje, gali turėti svarbių pasekmių vietos finansų rinkos stabilumui. Planai turėtų
būti rengiami kartu konsoliduojant nacionalinių institucijų dalyvaujančiose valstybėse
narėse, kuriose yra įsisteigę subjektai, ir nacionalinių institucijų nedalyvaujančiose 
valstybėse narėse, kuriose yra įsisteigusios patronuojamosios įmonės, veiklą.

Pakeitimas 357
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valdyba parengia pertvarkymo planą 
bendradarbiaudama su priežiūros arba 
konsoliduotos priežiūros institucija ir su 
dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
subjektai įsteigti, nacionalinėmis 
pertvarkymo institucijomis.

7. Valdyba parengia pertvarkymo planą 
bendradarbiaudama su priežiūros arba 
konsoliduotos priežiūros institucija ir su 
dalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
subjektai įsteigti, nacionalinėmis 
pertvarkymo institucijomis. Valdyba 
bendradarbiauja su pertvarkymo 
institucijomis nedalyvaujančiose 
valstybėse narėse, jeigu jose veikia 
subjektai, kuriems tose valstybėse narėse
taikoma konsoliduota priežiūra.

Or. en
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Pakeitimas 358
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Tuo atveju, jei kredito įstaigos pagal 
Reglamente 2012/0242 pateikiamą 
apibrėžtį nėra laikomos sisteminės
svarbos įstaigomis, pertvarkymo planų 
projektus rengia nacionalinės 
pertvarkymo institucijos. Pertvarkymo 
valdyba gali patvirtinti ar atmesti plano 
projektą tik pateikusi išsamų pagrindimą. 
Atmetus projektą antrą kartą, plano 
projektas perduodamas svarstyti per 
Pertvarkymo valdybos plenarinę sesiją.

Or. xm

Pagrindimas

Należy utrzymać pewien zakres kompetencji, szczególnie za instytucje o charakterze 
niesystemowym, na poziomie national resolution authorities. Należy bowiem mieć na uwadze, 
że instytucje te mają większą wiedzę nt. Specyfiki danego systemu finansowego. Ponadto 
zadania realizowane w ramach SRM będą również obejmować sporządzanie planów 
resolution, przegląd planów resolution, jak również ocenę możliwości przeprowadzenia 
skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych, co może 
prowadzić do znacznego obciążenia organu na szczeblu centralnym, a tym samym prowadzić 
do obniżenia jego efektywności i spowolnienia procesów decyzyjnych.

Pakeitimas 359
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdyba gali paprašyti nacionalinių 
pertvarkymo institucijų parengti
preliminarius pertvarkymo planų projektus, 
o grupės lygmens pertvarkymo institucijų –
parengti preliminarų grupės pertvarkymo 

8. Nacionalinės pertvarkymo institucijos
parengia preliminarius pertvarkymo planų 
projektus, o grupės lygmens pertvarkymo 
institucijų – parengti preliminarų grupės 
pertvarkymo plano projektą. Jei Valdyba 
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plano projektą. nusprendžia pakeisti pateiktą pertvarkymo 
plano projektą, ji išsamiai paaiškina tokio 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 360
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a. Sprendimus dėl pertvarkymo planų 
rengimo bei vertinimo ir atitinkamų 
priemonių taikymo Valdyba priima savo 
vykdomojoje sesijoje.

Or. en

Pakeitimas 361
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Valdyba ir nedalyvaujančių valstybių 
narių institucijos sudaro susitarimo 
memorandumą.

Or. en

Pakeitimas 362
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Direktyvos [BGPD] taikymas

Taikant bendrą pertvarkymo mechanizmą 
įstaigoms vadovaujamasi Direktyva 
[BGPD].

Or. en

Pakeitimas 363
Philippe Lamberts, Sven Giegold
Žaliųjų/EFA frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis
Sisteminiu požiūriu svarbių įstaigų 

pertvarkymo galimybės
Įstaigų, kurios nurodytos šio reglamento 
2 straipsnyje ir kurios pagal Direktyvos 
2013/36/EU 131 straipsnį laikomos 
pasaulinės sisteminės svarbos įstaigomis, 
arba kitų sisteminės svarbos įstaigų atveju 
Valdyba teikia pirmenybę jų pertvarkymo 
galimybės įvertinimui pagal [BGPD] 
13 straipsnį ir parengia kiekvienai iš šių 
įstaigų skirtą planą, kuriuo siekiama 
pašalinti pertvarkymo pagal 14 straipsnį 
[BGPD] kliūtis.
Plane bent jau:
a) reikalaujama, kad įstaiga parduotų tam 
tikrą turtą;
b) reikalaujama, kad įstaiga apribotų ar 
nutrauktų tam tikrą vykdomą ar 
planuojamą veiklą;
c) apribojamas naujų verslo linijų ar 
produktų kūrimas ar pardavimas arba tai 
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uždraudžiama;
d) reikalaujama, kad būtų pakeista 
įstaigos teisinė ar veiklos struktūra, kad ji 
taptų mažiau sudėtinga ir kad ypatingos 
svarbos funkcijas būtų galima teisiškai ir 
ekonomiškai atskirti nuo kitų funkcijų 
taikant pertvarkymo priemones.

Or. en

Pakeitimas 364
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, bankų pertvarkymo 
institucijomis, jei tai yra svarbu tam 
svarbiam filialui, atlieka įvertinimą, kokia 
yra sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama, išskyrus pagal 64 straipsnį 
įsteigtą Fondą.

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai arba 
patronuojamosios įmonės, bankų 
pertvarkymo institucijomis, jei tai yra 
svarbu tam svarbiam filialui, 
patronuojamajai įmonei ir finansiniam 
stabilumui, atlieka įvertinimą, kokia yra 
sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama.

Or. en

Pakeitimas 365
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
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pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, bankų pertvarkymo 
institucijomis, jei tai yra svarbu tam 
svarbiam filialui, atlieka įvertinimą, kokia 
yra sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama, išskyrus pagal 64 straipsnį 
įsteigtą Fondą.

pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, bankų pertvarkymo 
institucijomis, jei tai yra svarbu tam 
svarbiam filialui, atlieka įvertinimą, kokia 
yra sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama.

Or. en

Pakeitimas 366
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, bankų 
pertvarkymo institucijomis, jei tai yra 
svarbu tam svarbiam filialui, atlieka 
įvertinimą, kokia yra sėkmingo įstaigų ir 
grupių pertvarkymo galimybė, nenumatant 
galimybės pasinaudoti nepaprastąja viešąja 
finansine parama, išskyrus pagal 64 
straipsnį įsteigtą Fondą.

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, ir 
nedalyvaujančių valstybių narių 
pertvarkymo institucijomis, kai ji nurodo 
subjektą, kuris veikia jos jurisdikcijoje, 
atlieka įvertinimą, kokia yra sėkmingo 
įstaigų ir grupių pertvarkymo galimybė, 
nenumatant galimybės pasinaudoti 
nepaprastąja viešąja finansine parama, 
išskyrus pagal 64 straipsnį įsteigtą Fondą. 
Nedalyvaujančios valstybės narės 
pertvarkymo institucija neprivalo 
vadovautis grupės pertvarkymo plano 
projektu ir užtikrinti pertvarkymo
sprendimų vykdymą.

Or. en

Pakeitimas 367
Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentinga institucija, įskaitant ECB, 
ir nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, bankų pertvarkymo 
institucijomis, jei tai yra svarbu tam 
svarbiam filialui, atlieka įvertinimą, kokia 
yra sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama, išskyrus pagal 64 straipsnį įsteigtą 
Fondą.

1. Rengdama pertvarkymo planų projektus 
pagal 7 straipsnį Valdyba, pasitarusi su 
kompetentingomis institucijomis, įskaitant 
ECB, ir nedalyvaujančių valstybių narių, 
kuriose įsteigtos patronuojamosios įmonės 
ir svarbūs filialai, bankų pertvarkymo 
institucijomis, jei tai yra svarbu tam 
svarbiam filialui, atlieka įvertinimą, kokia 
yra sėkmingo įstaigų ir grupių pertvarkymo 
galimybė, nenumatant galimybės 
pasinaudoti nepaprastąja viešąja finansine 
parama, išskyrus pagal 64 straipsnį įsteigtą 
Fondą.

Or. en

Pagrindimas

Originalus tekstas buvo nesuderintas su 7 straipsniu, kuriame taip pat minimos
patronuojamosios įmonės. Šiuo pakeitimu išaiškinami su patronuojamomis įmonėmis susiję
atvejai, atsižvelgiant į BGPD.

Pakeitimas 368
Diogo Feio

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 

2. Rengdama 7 straipsnio 1 dalyje
nurodytų subjektų pertvarkymo planą arba 
suteikdama galutinį patvirtinimą 
7 straipsnio 1a dalyje nurodytų subjektų 
pertvarkymo planams, Valdyba įvertina, 
kokia yra sėkmingo subjekto pertvarkymo 
pagal šį reglamentą galimybė. Laikoma, 
kad subjektą galima sėkmingai pertvarkyti, 
jei pertvarkymo institucija realiai ir 
patikimai gali arba jį likviduoti pagal 
įprastinę bankroto bylą, arba pertvarkyti 
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valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą.

taikydama jam skirtingas pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, nesukeldama 
didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, 
kuriose yra subjektas, kitų valstybių narių 
arba Sąjungos finansų sistemoms (taip pat 
platesnio finansinio nestabilumo arba visai 
sistemai būdingų įvykių aplinkybėmis) ir 
siekdama užtikrinti subjekto vykdomų 
ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 369
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą.

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
atsižvelgdama į finansų, ekonomikos ir 
socialinį stabilumą bei nesukeldama 
didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, 
kuriose yra subjektas, kitų valstybių narių 
arba Sąjungos finansų sistemoms (taip pat 
platesnio finansinio nestabilumo arba visai 
sistemai būdingų įvykių aplinkybėmis) ir 
siekdama užtikrinti subjekto vykdomų 
ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą.

Or. en

Pakeitimas 370
Thomas Händel
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Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą.

2. Rengdama 2 straipsnyje nurodytų 
subjektų pertvarkymo planą, Valdyba 
įvertina, kokia yra sėkmingo subjekto 
pertvarkymo pagal šį reglamentą galimybė. 
Laikoma, kad subjektą galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucija 
realiai ir patikimai gali arba jį likviduoti 
pagal įprastinę bankroto bylą, arba 
pertvarkyti taikydama jam skirtingas 
pertvarkymo priemones ir įgaliojimus, 
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra subjektas, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis) ir siekdama užtikrinti 
subjekto vykdomų ypatingos svarbos 
funkcijų tęstinumą. Atitinkamai 
pertvarkomi subjektai, kurie pasiekė
kritinį dydį, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, ir 
kurių atveju yra laikoma, kad jų negalima 
sėkmingai pertvarkyti esamomis 
priemonėmis, nurodytomis 19 straipsnyje. 
Šiuo atveju nuosavybės teisės patenka į 
bendrojo viešojo intereso sritį.

Or. en

Pakeitimas 371
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama grupių pertvarkymo planus 
Valdyba įvertina, kokia yra sėkmingo 
grupių pertvarkymo pagal šį reglamentą 
galimybė. Laikoma, kad grupę galima 

3. Rengdama grupių pertvarkymo planus 
Valdyba įvertina, kokia yra sėkmingo 
grupių pertvarkymo galimybė pagal Bankų 
gaivinimo ir pertvarkymo direktyvą [ ], 
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sėkmingai pertvarkyti, jei pertvarkymo 
institucijos realiai ir patikimai gali arba 
likviduoti grupės subjektus pagal įprastinę 
bankroto bylą, arba pertvarkyti grupės 
subjektus taikydama jiems pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, nesukeldama 
didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, 
kuriose yra grupei priklausantys subjektai, 
kitų valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis), ir siekdama 
užtikrinti tų subjektų vykdomų ypatingos 
svarbos funkcijų tęstinumą arba dėl to, kad 
jas galima laiku lengvai atskirti, arba kitais 
būdais.

atsižvelgiant į šio reglamento pakeitimus, 
suderinant tai su Valdybos įsteigimu. 
Laikoma, kad grupę galima sėkmingai 
pertvarkyti, jei pertvarkymo institucijos 
realiai ir patikimai gali arba likviduoti 
grupės subjektus pagal įprastinę bankroto 
bylą, arba pertvarkyti grupės subjektus 
taikydama jiems pertvarkymo priemones ir 
įgaliojimus, nesukeldama didelių neigiamų 
pasekmių valstybių narių, kuriose yra 
grupei priklausantys subjektai, kitų 
valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis), ir siekdama 
užtikrinti tų subjektų vykdomų ypatingos 
svarbos funkcijų tęstinumą arba dėl to, kad 
jas galima laiku lengvai atskirti, arba kitais 
būdais.

Or. en

Pakeitimas 372
Robert Goebbels

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Rengdama grupių pertvarkymo planus 
Valdyba įvertina, kokia yra sėkmingo 
grupių pertvarkymo pagal šį reglamentą 
galimybė. Laikoma, kad grupę galima 
sėkmingai pertvarkyti, jei pertvarkymo 
institucijos realiai ir patikimai gali arba 
likviduoti grupės subjektus pagal įprastinę 
bankroto bylą, arba pertvarkyti grupės 
subjektus taikydama jiems pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, nesukeldama 
didelių neigiamų pasekmių valstybių narių, 
kuriose yra grupei priklausantys subjektai, 
kitų valstybių narių arba Sąjungos finansų 
sistemoms (taip pat platesnio finansinio 
nestabilumo arba visai sistemai būdingų 
įvykių aplinkybėmis), ir siekdama 

3. Rengdama grupių pertvarkymo planus 
Valdyba įvertina, kokia yra sėkmingo 
grupių pertvarkymo pagal šį reglamentą 
galimybė. Laikoma, kad grupę galima 
sėkmingai pertvarkyti, jei pertvarkymo 
institucijos realiai ir patikimai gali arba 
likviduoti grupės subjektus pagal įprastinę 
bankroto bylą, arba pertvarkyti grupės 
subjektus taikydama jiems pertvarkymo 
priemones ir įgaliojimus, atsižvelgdama į
finansų, ekonomikos ir socialinį 
stabilumą šiose valstybėse narėse bei
nesukeldama didelių neigiamų pasekmių 
valstybių narių, kuriose yra grupei 
priklausantys subjektai, kitų valstybių narių 
arba Sąjungos finansų sistemoms (taip pat 
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užtikrinti tų subjektų vykdomų ypatingos 
svarbos funkcijų tęstinumą arba dėl to, kad 
jas galima laiku lengvai atskirti, arba kitais 
būdais.

platesnio finansinio nestabilumo arba visai 
sistemai būdingų įvykių aplinkybėmis), ir 
siekdama užtikrinti tų subjektų vykdomų 
ypatingos svarbos funkcijų tęstinumą arba 
dėl to, kad jas galima laiku lengvai atskirti, 
arba kitais būdais.

Or. en

Pagrindimas

Where resolution will be triggered, it is supposed that the framework of the resolution tools 
and the framework of the use of the Fund, would be as much in line with the resolution plan 
as possible. As stated in the context of Article 6, consideration should be given to the negative 
impact on the economic and social situation in each Member State. In particular, the role 
played by any institution in terms of credit provider to physical persons and SMEs as well as 
in terms of employment provider, should be considered. Thus these considerations are of 
relevance when drawing up the resolution plan or group resolution plan as well. It is 
therefore suggested to complete the provisions by adding a reference to the impact on the 
economy and social stability of a Member State.

Pakeitimas 373
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaita pateikiama atitinkamam 
subjektui arba patronuojančiajai įmonei, 
kompetentingoms institucijoms ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, pertvarkymo 
institucijoms. Kartu su ataskaita 
pateikiamos konkretaus įvertinimo ar 
nustatymo priežastys ir nurodoma, kaip tas 
įvertinimas ar nustatymas atitinka 6 
straipsnyje nustatyto proporcingo taikymo 
reikalavimą.

6. Ataskaita pateikiama atitinkamam 
subjektui arba patronuojančiajai įmonei, 
kompetentingoms institucijoms ir 
nedalyvaujančių valstybių narių 
pertvarkymo institucijoms. Kartu su 
ataskaita pateikiamos konkretaus 
įvertinimo ar nustatymo priežastys ir 
nurodoma, kaip tas įvertinimas ar 
nustatymas atitinka 6 straipsnyje nustatyto 
proporcingo taikymo reikalavimą.

Or. en
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Pakeitimas 374
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Ataskaita pateikiama atitinkamam 
subjektui arba patronuojančiajai įmonei, 
kompetentingoms institucijoms ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, pertvarkymo 
institucijoms. Kartu su ataskaita 
pateikiamos konkretaus įvertinimo ar 
nustatymo priežastys ir nurodoma, kaip tas 
įvertinimas ar nustatymas atitinka 6 
straipsnyje nustatyto proporcingo taikymo 
reikalavimą.

6. Ataskaita pateikiama atitinkamam 
subjektui arba patronuojančiajai įmonei, 
kompetentingoms institucijoms ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai arba 
patronuojamosios įmonės, pertvarkymo 
institucijoms. Kartu su ataskaita 
pateikiamos konkretaus įvertinimo ar 
nustatymo priežastys ir nurodoma, kaip tas 
įvertinimas ar nustatymas atitinka 6 
straipsnyje nustatyto proporcingo taikymo 
reikalavimą.

Or. en

Pakeitimas 375
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Per keturis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo patronuojančioji įmonė ar įstaiga, 
kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, 
grupės lygmens pertvarkymo institucijai 
gali teikti pastabas ir siūlyti alternatyvias 
priemones ataskaitoje nustatytoms kliūtims 
šalinti. Valdyba informuoja 
kompetentingas institucijas ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, pertvarkymo 
institucijas apie visas subjekto arba 
patronuojančiosios įmonės pasiūlytas 
priemones.

7. Per keturis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo patronuojančioji įmonė ar įstaiga, 
kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, 
grupės lygmens pertvarkymo institucijai 
gali teikti pastabas ir siūlyti alternatyvias 
priemones ataskaitoje nustatytoms kliūtims 
šalinti. Valdyba informuoja 
kompetentingas institucijas ir 
nedalyvaujančių valstybių narių 
pertvarkymo institucijas apie visas 
subjekto arba patronuojančiosios įmonės 
pasiūlytas priemones.

Or. en
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Pakeitimas 376
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Per keturis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo patronuojančioji įmonė ar įstaiga, 
kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, 
grupės lygmens pertvarkymo institucijai 
gali teikti pastabas ir siūlyti alternatyvias 
priemones ataskaitoje nustatytoms kliūtims 
šalinti. Valdyba informuoja 
kompetentingas institucijas ir 
nedalyvaujančių valstybių narių, kuriose 
įsteigti svarbūs filialai, pertvarkymo
institucijas apie visas subjekto arba 
patronuojančiosios įmonės pasiūlytas 
priemones.

7. Per keturis mėnesius nuo pranešimo 
gavimo patronuojančioji įmonė ar įstaiga, 
kuriai taikoma konsoliduota priežiūra, arba 
kompetentinga institucija ar 
nedalyvaujančios valstybės narės 
pertvarkymo institucija grupės lygmens 
pertvarkymo institucijai gali teikti pastabas 
ir siūlyti alternatyvias priemones 
ataskaitoje nustatytoms kliūtims šalinti. 
Valdyba informuoja kompetentingas 
institucijas ir nedalyvaujančių valstybių 
narių, kuriose įsteigti svarbūs filialai arba 
patronuojamosios įmonės, pertvarkymo 
institucijas apie visas subjekto arba 
patronuojančiosios įmonės pasiūlytas 
priemones.

Or. en

Pakeitimas 377
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Jei atitinkamo subjekto arba 
patronuojančiosios įmonės pasiūlytomis 
priemonėmis nepavyksta veiksmingai 
pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūčių, 
pasitarusi su kompetentinga institucija ir, 
jei reikia, su makrolygio rizikos ribojimo 
institucija, Valdyba priima sprendimą, 
kuriama nurodoma, kad pasiūlytomis 
priemonėmis negalima veiksmingai 

8. Jei atitinkamo subjekto arba 
patronuojančiosios įmonės pasiūlytomis 
priemonėmis nepavyksta veiksmingai 
pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūčių, 
pasitarusi su kompetentinga institucija ir, 
jei reikia, su makrolygio rizikos ribojimo 
institucija, nedalyvaujančių valstybių 
narių kompetentinga institucija ir 
pertvarkymo institucija, Valdyba priima 
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pašalinti sėkmingo pertvarkymo kliūčių ir 
nurodoma nacionalinėms pertvarkymo 
institucijoms reikalauti įstaigos, 
patronuojančiosios įmonės arba bet kurios 
atitinkamos grupės patronuojamosios 
įmonės imtis kokių nors 9 dalyje išvardytų 
priemonių, remiantis šiais kriterijais:

sprendimą, kuriama nurodoma, kad 
pasiūlytomis priemonėmis negalima 
veiksmingai pašalinti sėkmingo 
pertvarkymo kliūčių ir nurodoma 
nacionalinėms pertvarkymo institucijoms 
reikalauti įstaigos, patronuojančiosios 
įmonės arba bet kurios atitinkamos grupės 
patronuojamosios įmonės imtis kokių nors 
9 dalyje išvardytų priemonių, remiantis 
šiais kriterijais:

Or. en

Pakeitimas 378
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtinybė vengti neigiamo poveikio 
dalyvaujančių valstybių narių finansiniam 
stabilumui;

b) būtinybė vengti neigiamo poveikio 
dalyvaujančių valstybių narių, bet kurių 
paveiktų nedalyvaujančių valstybių narių 
ir visos Sąjungos finansiniam stabilumui;

Or. en

Pakeitimas 379
Vicky Ford

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 8 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtinybė vengti neigiamo poveikio 
dalyvaujančių valstybių narių finansiniam 
stabilumui;

b) būtinybė vengti neigiamo poveikio 
dalyvaujančių ir nedalyvaujančių
valstybių narių finansiniam stabilumui;

Or. en
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Pakeitimas 380
Sławomir Nitras

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
Valdybos nurodymus įgyvendina 
laikydamosi 26 straipsnio.

10. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
Valdybos nurodymus įgyvendina 
laikydamosi 26 straipsnio. Pertvarkant 
nesisteminę kredito įstaigą nacionalinė 
pertvarkymo institucija, kurios 
jurisdikcijai priklauso įstaiga, gali 
prieštarauti Valdybos nurodymams. Po
prieštaravimo kompetentinga institucija 
turi siūlyti savo veiksmus, kurie įsigalioja
tik tuomet, kai Pertvarkymo valdyba juos 
patvirtina plenarinėje sesijoje.

Or. en

Pakeitimas 381
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Valdyba negali nustatyti įpareigojimų 
nedalyvaujančioms valstybėms narėms be 
jų sutikimo. Jei kyla ginčas, jis
perduodamas svarstyti EBI, kaip 
tarpininkei, kurios sprendimas 
privalomas.

Or. en

Pakeitimas 382
Wolf Klinz



PE521.747v01-00 172/181 AM\1006888LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo iniciatyva arba nacionalinės 
pertvarkymo institucijos siūlymu Valdyba 
gali taikyti supaprastintus įpareigojimus, 
susijusius su 7 straipsnyje nurodytų 
pertvarkymo planų rengimu, arba gali 
netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

1. Valdyba taiko supaprastintus 
įpareigojimus, susijusius su šios direktyvos 
(BGPD) 1 skyriuje nurodytų pertvarkymo 
planų rengimu, arba gali netaikyti 
įpareigojimo parengti tokius planus.

Or. en

Pakeitimas 383
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo iniciatyva arba nacionalinės 
pertvarkymo institucijos siūlymu Valdyba 
gali taikyti supaprastintus įpareigojimus, 
susijusius su 7 straipsnyje nurodytų 
pertvarkymo planų rengimu, arba gali 
netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

1. Valdyba gali taikyti supaprastintus 
įpareigojimus, susijusius su 7 straipsnyje 
nurodytų pertvarkymo planų rengimu, arba 
gali netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

Or. en

Pakeitimas 384
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo iniciatyva arba nacionalinės 
pertvarkymo institucijos siūlymu Valdyba 
gali taikyti supaprastintus įpareigojimus, 

1. Valdyba gali taikyti supaprastintus 
įpareigojimus, susijusius su 7 straipsnyje 
nurodytų pertvarkymo planų rengimu, arba 



AM\1006888LT.doc 173/181 PE521.747v01-00

LT

susijusius su 7 straipsnyje nurodytų 
pertvarkymo planų rengimu, arba gali 
netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

gali netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

Or. en

Pakeitimas 385
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Savo iniciatyva arba nacionalinės 
pertvarkymo institucijos siūlymu Valdyba 
gali taikyti supaprastintus įpareigojimus, 
susijusius su 7 straipsnyje nurodytų 
pertvarkymo planų rengimu, arba gali 
netaikyti įpareigojimo parengti tokius 
planus.

1. Savo iniciatyva arba nacionalinės 
pertvarkymo institucijos siūlymu Valdyba 
gali taikyti supaprastintus įpareigojimus, 
susijusius su 7 straipsnyje nurodytų 
pertvarkymo planų rengimu, kuriuos 
galima taikyti pagal Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvą [...].

Or. en

Pagrindimas

Ketvirtajame teisės aktų dėl kapitalo poreikio rinkinyje reikalaujama, kad visos įstaigos
turėtų pertvarkymo planą, o dabar tai numatyta ir BGPD.

Pakeitimas 386
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
gali pasiūlyti Valdybai taikyti 
supaprastintus įpareigojimus arba 
netaikyti įpareigojimo parengti 
pertvarkymo planus konkrečioms 
įstaigoms ar grupėms. Toks pasiūlymas 

Išbraukta.
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turi būti pagrįstas ir paremtas visais 
susijusiais dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 387
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
gali pasiūlyti Valdybai taikyti 
supaprastintus įpareigojimus arba netaikyti 
įpareigojimo parengti pertvarkymo planus 
konkrečioms įstaigoms ar grupėms. Toks 
pasiūlymas turi būti pagrįstas ir paremtas 
visais susijusiais dokumentais.

2. Nacionalinės pertvarkymo institucijos 
gali pasiūlyti Valdybai taikyti 
supaprastintus įpareigojimus, kuriuos 
galima taikyti pagal Bankų gaivinimo ir 
pertvarkymo direktyvą [ ]. Toks 
pasiūlymas turi būti pagrįstas ir paremtas 
visais susijusiais dokumentais.

Or. en

Pakeitimas 388
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gavusi pasiūlymą pagal 1 dalį arba 
veikdama savo iniciatyva, Valdyba atlieka 
atitinkamų įstaigų ar grupės įvertinimą. 
Įvertinimas atliekamas atsižvelgiant į 
galimą poveikį, kurį įstaigos ar grupės 
žlugimas galėtų turėti finansų rinkoms, 
kitoms įstaigoms arba finansavimo 
sąlygoms dėl jos verslo pobūdžio, dydžio 
ar ryšių su kitomis įstaigomis ar finansų 
sistema apskritai.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 389
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai nacionalinė pertvarkymo institucija, 
pasiūliusi taikyti supaprastintą 
įpareigojimą arba netaikyti reikalavimų 
pagal 1 dalį, laiko, kad sprendimas taikyti 
supaprastintą įpareigojimą arba netaikyti 
reikalavimų turi būti atšauktas, ji pateikia 
pasiūlymą dėl to Valdybai. Tokiu atveju 
Valdyba priima sprendimą dėl siūlomo 
atšaukimo, atsižvelgdama į atšaukimo 
pagrindimą, kurį pateikė nacionalinė 
pertvarkymo institucija, atsižvelgusi į 3 
dalyje nustatytas aplinkybes.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 390
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 3 ir 4 dalis Valdyba gali netaikyti 
įpareigojimo parengti pertvarkymo planus 
atskiroms centrinės įstaigos nuolat 
kontroliuojamoms, kaip nurodyta 
Direktyvos 2013/36/ES 21 straipsnyje, ir 
visiškai arba iš dalies atleistoms nuo 
nacionalinėje teisėje numatytų riziką 
ribojančių reikalavimų pagal Direktyvos 
2013/36/ES 2 straipsnio 5 dalį, įstaigoms. 
Tokiu atveju įpareigojimas parengti 
pertvarkymo planą konsoliduotai 
taikomas centrinei įstaigai.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 391
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 
113 straipsnio 7 dalį Valdyba gali 
netaikyti įpareigojimo parengti 
pertvarkymo planus įstaigoms, 
priklausančioms institucinei užtikrinimo 
sistemai. Spręsdama, ar atleisti nuo 
reikalavimų taikymo įstaigą, priklausančią
institucinei užtikrinimo sistemai, Valdyba 
turi atsižvelgti į tai, ar tikėtina, kad 
institucinė užtikrinimo sistema galėtų 
tenkinti tuo pačiu metu sistemai keliamus 
reikalavimus jos narių atžvilgiu.

6. Spręsdama, ar atleisti nuo reikalavimų 
taikymo įstaigą, priklausančią institucinei 
užtikrinimo sistemai, Valdyba turi 
atsižvelgti į tai, ar tikėtina, kad institucinė 
užtikrinimo sistema galėtų tenkinti tuo 
pačiu metu sistemai keliamus reikalavimus 
jos narių atžvilgiu.

Or. en

Pakeitimas 392
Wolf Klinz

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Valdyba informuoja EBI apie 1, 4 ir 5 
dalių taikymą.

7. Valdyba informuoja EBI apie 1 dalies
taikymą.

Or. en

Pakeitimas 393
Markus Ferber
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pasitarusi su kompetentingomis 
institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba 
nustato minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų poreikį, kaip nurodyta 2 
dalyje, kuriam taikomi nurašymo ir 
konvertavimo įgaliojimai, kuriuos privalo 
turėti 2 straipsnyje nurodytos įstaigos ir 
patronuojančiosios įmonės.

1. Pasitarusi su kompetentingomis 
institucijomis, įskaitant ECB, Valdyba 
nustato minimalų nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų poreikį, kaip nurodyta 2 
dalyje, kuriam taikomi nurašymo ir 
konvertavimo įgaliojimai, kuriuos privalo 
turėti 2 straipsnyje nurodytos įstaigos ir 
patronuojančiosios įmonės. Valdyba 
netaiko įpareigojimo išlaikyti minimalių 
poreikių kredito įstaigoms, kurios nėra 
aktyvios kapitalo rinkose.

Or. en

Pakeitimas 394
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Minimalus poreikis apskaičiuojamas 
kaip nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų suma, išreikšta kaip 2 
straipsnyje nurodytų įstaigų ir 
patronuojančiųjų įmonių visų 
įsipareigojimų ir nuosavų lėšų, išskyrus 
įsipareigojimus, kylančius dėl išvestinių 
finansinių priemonių, procentinė dalis.

2. Minimalus poreikis apskaičiuojamas 
Bankų gaivinimo ir pertvarkymo 
direktyvoje [ ].

Or. en

Pagrindimas

Minimalus poreikis apskaičiuojama laikantis BGPD, todėl BGPD teksto atkartojimas šiame 
straipsnyje yra nereikalingas.
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Pakeitimas 395
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Minimalus poreikis apskaičiuojamas 
kaip nuosavų lėšų ir tinkamų 
įsipareigojimų suma, išreikšta kaip 2 
straipsnyje nurodytų įstaigų ir 
patronuojančiųjų įmonių visų 
įsipareigojimų ir nuosavų lėšų, išskyrus 
įsipareigojimus, kylančius dėl išvestinių 
finansinių priemonių, procentinė dalis.

2. Minimalus poreikis apskaičiuojamas 
Bankų gaivinimo ir pertvarkymo 
direktyvoje (BGPD).

Or. en

Pakeitimas 396
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 397
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

[…] Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 398
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) kokiu mastu indėlių garantijų sistema, 
numatyta 2 straipsnio 2 dalyje [...] *, 
galėtų prisidėti prie pertvarkymo 
finansavimo;

Or. en

Pakeitimas 399
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. nustatant poreikį pagal 1 dalį galima 
numatyti, kad minimalus nuosavų lėšų ir 
tinkamų įsipareigojimų reikalavimas iš 
dalies tenkinamas konsoliduotai ar 
individualiai, taikant sutartinę gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonę.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 400
Wolf Klinz, Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. nustatant poreikį pagal 1 dalį galima
numatyti, kad minimalus nuosavų lėšų ir 

4. nustatant poreikį pagal 1 dalį 
numatoma, kad minimalus nuosavų lėšų ir 
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tinkamų įsipareigojimų reikalavimas iš 
dalies tenkinamas konsoliduotai ar
individualiai, taikant sutartinę gelbėjimo 
privačiomis lėšomis priemonę.

tinkamų įsipareigojimų reikalavimas 
tenkinamas konsoliduotai ar individualiai.
Minimalus tinkamų įsipareigojimų 
reikalavimas tenkinamas taikant sutartinę 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemonę.

Or. en

Pakeitimas 401
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kad priemonė būtų laikoma sutartine 
gelbėjimo privačiomis lėšomis priemone 
pagal 4 dalį, Valdyba turi įsitikinti, kad:

Išbraukta.

(a) joje yra sutartinė sąlyga, pagal kurią 
numatoma, kad Komisijai nusprendus tai 
įstaigai taikyti gelbėjimo privačiomis 
lėšomis priemonę ta priemonė nurašoma 
iki reikalingos lygio arba konvertuojama 
prieš nurašant arba konvertuojant kitus 
tinkamus įsipareigojimus; ir
(b) jai taikomas privalomas susitarimas, 
įsipareigojimas ar nuostata dėl eiliškumo, 
pagal kurį įprastinės bankroto bylos 
atveju ji užimtų vietą po kitų tinkamų 
įsipareigojimų ir už ją nebūtų galima 
atlyginti tol, kol tuo metu neatsiskaityta už 
kitus neapmokėtus tinkamus 
įsipareigojimus.

Or. en

Pakeitimas 402
Sharon Bowles

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valdyba nustato 1 dalyje nurodytą 
poreikį, kol rengiami ir prižiūrimi 
pertvarkymo planai pagal 7 straipsnį.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 403
Markus Ferber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Valdyba informuoja ECB ir EBI apie 
minimalų poreikį, kurį ji pagal 1 dalį
nustatė kiekvienai įstaigai ir 
patronuojančiajai įmonei.

8. Valdyba informuoja ECB ir EBI apie 
minimalų poreikį, kurį ji pagal 2 straipsnio 
pirmą pastraipą nustatė kiekvienai įstaigai 
ir patronuojančiajai įmonei informuoja 
ECB ir EBI apie minimalų poreikį, kurį ji 
pagal 1 dalį nustatė kiekvienai įstaigai ir 
patronuojančiajai įmonei.

Or. en


